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УВОДНИК

У организацији Покрајинске службе за запошљавање, 
у Скупштини Војводине прошле недеље је одржан радни 
састанак представника Националне службе за запошља-
вање и Покрајинског секретаријата за привреду и тури-
зам, на тему предстојећих покрајинских јавних позива у 
области запошљавања, који ће и ове године бити зајед-
нички реализовани уз финансијску подршку НСЗ. При 
додели субвенција планирано је да се посебна пажња 
обрати на рањиве и теже запошљиве категорије грађана.

У Новом Пазару је одржан инфо-дан за послодавце, 
којима је представљен део пројекта „Знањем до посла“, 
под називом „Запослени по мери вашег бизниса”. Ос-
могодишњи пројекат реализује се у оквиру партнерске 
сарадње Швајцарске и Србије, а осмишљен је да створи 
предуслове за брже запошљавање младих, кроз модерни-
зацију политике запошљавања и развој вештина за рад у 
приватном сектору.

Да би превазишла технолошки јаз у производњи и 
успешно преквалификовала раднике за обављање посло-
ва у складу са променама у начину рада, чачанска фирма 
„STAX Technologies“ од 2018. године редовно користи мере 
активне политике запошљавања НСЗ. Преко програма обу-
ка на захтев послодавца у овој компанији до сада је успеш-
но обучено а затим и запослено 26 кандидата, углавном на 
пословима оператера на модерним ЦНЦ машинама.

Из Зрењанина нам стиже прича о два успешна пре-
дузетника који су се, уз помоћ НСЗ и субвенције за само-
запошљавање, изборили за своје место на тржишту. Дејан 
Фратуцанов је отворио атеље за израду костима за спорт-
ски плес, латиноамеричке и стандардне плесове, које данас 
носе и државни плесни прваци Србије, Босне и Херцеговине 
и Словеније. Власница школе страних језика Ана Руднички, 
уз помоћ субвенције НСЗ своје две учионице прилагодила 
је групном и индивидуалном раду, али и за онлајн едука-
цију. Како каже, своје ђаке учи да се сналазе у свакоднев-
ним реалним животним ситуацијама, али и у професио-
налном окружењу и захтевним пословним ситуацијама.

Редакција
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Како би превазишла технолошки јаз у производњи и прек-
валификовала раднике за обављање послова у скла-

ду са променама у начину рада, чачанска фирма „STAX 
Technologies“ од 2018. године редовно користи мере активне 
политике запошљавања НСЗ. Преко програма обука на за-
хтев послодавца, у овој компанији до сада је успешно обуче-
но а затим и запослено 26 кандидата са листе незапослених.

Будући да се са променама у привреди мењају и зани-
мања, прилагођавајући се потребама савременог тржишта 
рада, нека од њих нестају, нова настају, а нека и даље опста- 
ју и у савременим токовима. Значајне послове у металопре- 
рађивачкој и машинској производњи раније су обављали 
металостругари, глодачи, брусачи, а данас их обављају опе-
ратери на савременим ЦНЦ машинама. Иако се у средњим 
школама образују такви кадрови, њихова знања и компе-
тенције нису довољни да би у потпуности могли да одгово-
ре на потребе и захтеве послодаваца. 

Превазилажењу оваквих проблема значајан допринос 
дају управо финансијске мере активне политике запошљавања 
које спроводи Национална служба за запошљавање. Конкрет-
но, реч је о програмима као што су: обуке на захтев послодавца, 
обуке за потребе послодавца за запосленог, програм приправ-
ника, стицањe практичних знања, стручна пракса... 

Многи послодавци у Србији су препознали значај ових 
мера и користе их већ годинама. Једна таква компанија је 
и „STAX Technologies“ из Чачка, реномирана фирма која ус-
пешно послује већ готово 20 година, а бави се производњом 
машина за паковање папира и папирне галантерије, углав-
ном за инострано тржиште. У овом предузећу процес по-
чиње од развојног центра, где се машине пројектују, а 
завршава се у сервисном центру, у ком се склапају и оспо-
собљавају за рад.

– Оператери на ЦНЦ машинама, бравари и заварива-
чи су изразито дефицитарна занимања. Принуђени смо да 
уместо стручних кадрова ангажујемо лица других занимања 
и да их кроз обуке за преквалификацију и доквалификацију 
уводимо у посао који се код нас обавља. Стога смо препо-
знали програме Националне службе за запошљавање и оп-
ределили се за неке од њих – истакао је директор HR сектора 
STAX-а Младен Мојсиловић и додао да је у предузећу тре-
нутно запослено 280 радника, од којих је око 80% младих. 

Према речима Бојана Раковића и Дејана Ђурђевића, 
који су успешно прошли обуку и сада већ раде у STAX-у, 
програм Националне службе им је много значио, с обзи-
ром да су обојица машински техничари за компјутерско 
управљање, али им је практично знање, како кажу, било 

Обука на захтев послодавца

НСЗ ПОМАЖЕ ЧАЧАНСКОЈ ФИРМИ 
ДА ПРЕВАЗИЂЕ ТЕХНОЛОШКИ ЈАЗ

Значајне послове у металопрерађивачкој и машинској производњи раније су обављали 
металостругари, глодачи, брусачи, а данас их обављају оператери на савременим ЦНЦ 

машинама. Иако се у средњим школама образују такви кадрови, њихова знања и компетенције 
нису довољни да би у потпуности могли да одговоре на потребе и захтеве послодаваца
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Предузетници из Средњобанатског округа, који користе 
субвенцију НСЗ за самозапошљавање, углавном се оп-

редељују за делатности пружања услуга, услужног занат-
ства или производње. Високошколовани обично отварају 
ветеринарске амбуланте, стоматолошке ординације, адво-
катске канцеларије и консалтинг агенције. Међутим, про-
шле године је отворено и неколико фирми чија је делатност 
потпуна новина.

Дејан Фратуцанов – „ДФ атеље“

– Овим послом сам почео да се бавим из хобија. Дуги 
низ година сам тренирао спортски плес, латиноамеричке и 
стандардне плесове, где сам доста научио о сценском кос-
тиму. Пошто се много мојих пријатеља и даље бави плесом 
и професионалним спортом, решио сам да своју креатив-
ност и спретност преточим у костиме. Сада се тиме бавим, 
иако сам завршио мастер из биохемије на Природно-мате-
матичком факултету у Новом Саду – прича Дејан Фратуца-
нов, власник зрењанинске фирме „ДФ атеље“, регистроване 
прошле године уз помоћ субвенције за самозапошљавање, 
захваљујући којој је набавио опрему и материјал за рад.

Уз подршку програма самозапошљавања, последњих 
година на подручју Зрењанина најчешће су осниване ши-
вачке радионице, али „ДФ атеље“ је у том смислу потпу-
но иновативан. У кројачким радњама се израђују или по-
прављају класични одевни предмети, а неке радионице 
праве и народну ношњу за културно-уметничка друштва. 
Међутим, Дејан објашњава да су плесни костими нешто 
сасвим другачије, да је сваки уникат, да се не израђују ко-
пије, а у изради се највише користи ручни рад. Како каже, 
у Србији се свега још једна до две особе баве овим послом.

– Плесни костим мора да испуни низ функционалних и 
естетских критеријума да би могао да се користи на спорт-
ским турнирима. Постоји правилник облачења (WSF-a, 
World dance sport federation) који прописује шта костим 
сме, а шта не сме да садржи. Ова специфична одећа својом 
функционалношћу треба да испрати плес и покрет плесача, 
а својим изгледом мора да остави позитиван утисак на су-
дије и публику – наглашава Дејан.

Овај вредни предузетник истиче да се његове хаљине 
могу видети и у многим другим земљама света, с обзиром 

да државни плесни прваци Србије, Босне и Херцеговине и 
Словеније носе управо његове костиме.

Ана Руднички – Школа страних језика  
„Либертас центар“

Ана Руднички, власница зрењанинске Школе страних 
језика „Либертас центар“, каже да са учењем страног језика 
стичемо способност да размишљамо на другачији начин, 
због чега постајемо свестранији и богатији. Субвенцију за 
самозапошљавање искористила је прошле године, за опре-
мање 2 учионице које је прилагодила за групни и индиви-
дуални рад, али и за онлајн едукацију. Ана је професор ен-
глеског и шпанског, предавала је у државној школи, а затим 
и у приватној школи страних језика. Каже да у Зрењанину 
постоји неколико школа које јесу конкуренција, али да је и 
поред тога потреба за овом врстом интелектуалних услуга 
и даље велика.

– Нудимо могућност учења енглеског, шпанског, не-
мачког и мађарског, а по потреби и француског језика, како 
за децу, тако и за одрасле полазнике. Иако имамо групне и 
индивидуалне моделе рада, ситуација са пандемијом нам 
је диктирала више индивидуалног рада, а најтраженији су 
нам били пословни курсеви страног језика и специјализо-
вани курсеви, попут припрема за полагање возачког испита 
у иностранству – каже професорка.

Иначе, Ана је изузетно посвећена свом послу и ђаци-
ма и настоји да квалитет и стручност буду главне одлике 
њене школе, специјализоване за савладавање свих језичких 
вештина, у зависности од потреба клијената. Индивидуали-
зован приступ значи да се прво утврде жеље и потребе сва-
ког ђака посебно, како би се у складу са тим креирао про-
грам учења. Како каже, некад је довољан обичан уџбеник 
који се користи за учење страног језика, а некад је потребно 
припремити и посебан материјал за учење.

– Наш циљ је да оспособимо полазнике за комуника-
цију на страном језику на нивоу конверзације, уз пратеће 
вештине читања и писања. Ми ђаке учимо да се сналазе 
у свакодневним реалним животним ситуацијама, али и у 
професионалном окружењу и захтевним пословним ситуа-
цијама – поручује Ана.

Александра Штрбац

Програм самозапошљавања

ЗРЕЊАНИНЦИ УЗ ПОДРШКУ НСЗ 
ПОСТАЛИ УСПЕШНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ

недовољно за укључивање у процес рада на тако захтевним 
машинама. Похађали су обуку у неколико фаза, почев од 
тридесетодневне теоријске наставе, преко рада на симула-
тору у едукативном центру компаније током 3 недеље, до 
практичне наставе која је трајала 4 месеца и подразумева-
ла практично упознавање са машинама и рад на њима.

– За сада сам задовољан. Ментори су веома посвећени 
и труде се да нам на најбољи могући начин пренесу знање 
и оспособе нас за самосталан рад. По завршетку обуке до-
бијамо међународно признате сертификате, али STAX је 
веома успешна фирма која има стабилну будућност, па ми 
је циљ да останем овде – каже некадашњи гимназијалац 
Данило Вучићевић, који се преквалификовао уз помоћ НСЗ 
и сада у овој компанији ради као оператер на ЦНЦ машини.

У чачанској филијали НСЗ кажу да је обука на захтев 
послодавца финансијска мера која се сваке године све више 
користи. Програм подразумева учешће НСЗ у финансирању 
обуке незапослених лица у циљу стицања знања и вешти-
на потребних за обављање послова на конкретном радном 
месту. После успешно завршене обуке, која се финансира са 
највише 120.000 динара по полазнику, послодавац је у оба-
вези да кандидата задржи у радном односу најмање 6 месе-
ци. Током трајања обуке незапослени имају право на месеч-
ну новчану помоћ и рефундацију трошкова превоза. У 2021. 
години у овај програм је укључено 19 незапослених лица са 
евиденције Филијале Чачак код 4 послодавца са подручја 
Моравичког округа.

Ана Дојчиловић
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Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

–  пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
нису неопходни или елиминаторни услови;

– провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,  
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто

(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Oпшти услови огласа/конкурса

Администрација и управа 6
Трговина и услуге 14
Медицина 15
Здравство и социјална заштита 24
Ветерина 25
Индустрија и грађевинарство 25
Култура и информисање 26
Наука и образовање 26
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ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Београд,  

Ровињска 12

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, 
број 2/19) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број: 112-9669/2020 од 
27. новембра 2020. године, Геолошки завод 
Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 
Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за анализу аерофото 
и сателитских снимака,  

у звању саветник
у Групи за даљинску детекцију,  
у Одељењу за израду основне  

геолошке карте, у Сектору  
за регионалну геологију

1 извршилац

Опис послова: врши припрему, преглед и 
анализу авио-снимака и сателитских снима-
ка; учествује у изради опште геолошке карте 
од размере 1:10.000 до прегледних карата 
размере ситније од 1:1.000.000; врши ана-
лизу сателитских снимака (ENVI, ERmapper); 
израђује радну верзију фотоинтерпретацио-
не карте као предлоге за геолошку карту; 
учествује у геолошком картирању на терену 
и врши припрему радних верзија графичке 
и техничке документације; врши структур-
но-тектонску интерпретацију истраживаног 
подручја, анализира и инерпретира метода-
ма даљинске детекције истраживани терен, 
израђује геоморфолошке, неотектонске и 
специјалистичке карте; припрема радни 
материјал за израду пројеката, студија и 
елабората; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области гео-науке (студијски про-
грам Геологија – модул Регионална геоло-
гија) у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, најмање три године радног искуства у 
струци, положен стручни испит, положен 
државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова рад-
ног места.

2. Радно место за припрему 
пројеката и извештаја,  

у звању саветник
у Одељењу за неметаличне минералне 
сировине, у Сектору за истраживање 

лежишта минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: израђује пројекте геолош-
ких истраживања неметаличних минерал-
них сировина; обавља стручне послове на 
реализацији пројеката и врши интерпре-
тацију резултата истраживања; израђује 
извештаје о резултатима извршених истра-
живања; учествује у теренском раду геолош-
ких истраживања неметаличних минералних 
сировина; учествује у припреми, изради и 
реализацији програма у области одрживог 
коришћења природних ресурса и заштити 
животне средине; обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области гео-науке (геологија) (студијски 
програм Геологија – модул: Економска гео-
логија) на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен стручни испит, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног 
места.

3. Радно место за послове 
геофизичких истраживања,  

у звању саветник
у Групи за геофизичка истраживања, 
у Сектору за истраживање лежишта 

минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: обавља истраживања 
физичког поља Земље; врши истраживања 
састава и структурне грађе земљине коре 
ради проналажења лежишта минералних 
сировина; врши испитивање природних 
феномена и њихове повезаности у земљиној 
унутрашњости; учествује у изучавању при-
родних контаминената животне средине; 
учествује у изради извештаја о резултатима 
геофизичких истраживања; ради на мерним 
инструментима; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области гео-науке (геологија) (студијски 
програм Геофизика) или стручне области 
рударско инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање 
три године радног искуства у струци, поло-
жен стручни испит, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

III Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Сагласно члану 9 
Закона о државним службеницима, прописа-
но је да су кандидатима при запошљавању у 

државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор канди-
дата врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом. Кандидати-
ма који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

1. Провера општих функционалних 
компетенција:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару или увидом у одговарајући серти-
фикат);
• пословна комуникација – провераваће се 
путем писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална 
писменост” (поседовању знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако учес-
ник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
поседовању знања и вештина из наведе-
них области и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то 
за сва три радна места: 
• посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) – провераваће се 
путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Закон 
о рударству и геолошким истраживањима) 
– провераваће се путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (релевантни прописи 
и акти из делокруга радног места – Правил-
ник о садржини пројеката геолошких истра-
живања и елабората о резултатима геолош-
ких истраживања) – провераваће се путем 
усмене симулације;
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• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (возачка дозвола Б 
категорије) – провераваће се увидом у при-
ложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно 
место (возачка дозвола Б категорије) нео-
пходно је да кандидат уз пријавни образац 
достави и возачку дозволу у овереној фотоко-
пији. Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу посебних функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.

3. Провера понашајних компетен-
ција: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет) – провера ће се вршити путем 
психометријских тестова и интервјуа базира-
ном на компетенцијама за сва радна места. 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад 
на радном месту и прихватање вредности 
државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

IV Место рада: Београд, Ровињска 12

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Геолошки 
завод Србије, Београд, Ровињска 12, 11124 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лицe којa je задуженo за давање 
обавештења: Нада Орестијевић, контакт 
телефон: 011/288-9966, од 12 до 14 часова.

VII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања 
конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Геолошког завода Србије 
и Службе за управљање кадровима или у 
штампаној верзији у писарници Геолошког 
завода Србије, Београд, Ровињска 12.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

X Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту и оверена фотокопија 
возачке дозволе Б категорије.

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинскоj управи. Законом 
о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16 и 95/18 – аутентич-
но тумачење) је, између осталог, прописа-
но да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то неопходно за одлу-
чивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним орга-
нима / уверење о положеном правосудном 
испиту. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се дос-

тављају на наведену адресу Геолошког заво-
да Србије.

XII Врста радног односа: Радна места 
попуњавају се заснивањем радног односа на 
неодређено радно време.

XIII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 5. априла 2021. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или имејл-адресе које су навели у 
својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, 
у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина број 2 (источно крило). 
Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Геолошког завода 
Србије, Ровињска 12, у Београду. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или имејл-адресе), које наведу 
у својим обрасцима пријаве.

Напоменe: Као државни службеник на 
извршилачком радном месту може да се 
запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у 
прописаном року. Положен државни струч-
ни испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао рад-
ни однос на неодређено време, а који нема 
положен државни стручни испит, полаже 
државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Геолошког завода 
Србије. Овај конкурс се објављује на интер-
нет презентацији (www.gzs.gov.rs) и огласној 
табли Геолошког завода Србије, на интерент 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, 
на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Сл. 
гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 
23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 
– други закон, 62/06 – други закон, 61/07, 
20/09, 72/09 – други закон, 53/10, 101/11, 
2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 
105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 
86/19, 144/20), члана 9 став 1 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 2/19) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-
7174/2020 од 18. септембра 2020. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – 

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА

I Oрган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство финансија – Порес-
ка управа, Београд, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: аналитички 
послови регрутације и селекције, 
у звању млађи порески саветник – 

приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за регрутацију и селекцију, са 
седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Обавља стучно-технич-
ке и административне послове за потребе 
рада конкурсне комисије и учествује у изра-
ди решења у поступку спровођења јавног 
конкурса; анализира предлоге и израђује 
решења о заснивању радног односа на 
одређено време, уговора о раду и уговора о 
привременим и повременим пословима; ост-
варује комуникацију са унутрашњим једини-
цама Пореске управе у оквиру послова које 
обавља. Обавља и друге послове по налогу 
начелника одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правнe наукe на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

2. Радно место: радно место за 
кадровске послове у филијали,  

у звању млађи порески саветник  
– приправник*

Централа, Сектор за људске ресурсе, 
Одељење за координацију рада одсека 

за људске ресурсе, Одсек за људске 
ресурсе Београд, Група за подршку 

рада филијала у области радних односа 
Београд:

- са седиштем Нови Београд – 1 извршилац
- са седиштем Вождовац – 1 извршилац

- са седиштем Земун – 1 извршилац
- са седиштем Лозница – 1 извршилац
- са седиштем Центар – 1 извршилац

Опис послова: Сачињава решења из 
области радних односа и предлоге за ост-
варивање права запослених у филијала-
ма; обавља аналитичке послове у вези са 
процесом вредновања радне успешности 
и врши унос потребних података у одгова-
рајући електронски образац извештаја који 
се користи за вредновање радне успешности 
запослених у филијалама Пореске управе; 
израђује појединачне извештаје о кадров-
ској евиденцији запослених у Пореској упра-
ви, као и дневне и појединачне извештаје по 
организационим јединицама Пореске упра-
ве, које администрира Група; обавља посло-
ве пријављивања и одјављивања запосле-
них код надлежних органа, послове израде 
потврда о радном односу; води евиденције 
везане за радне односе; стара се о уредном 
и правилном чувању досијеа; врши уручење 
и достављање решења запосленима; оства-
рује комуникацију са директором филијале у 
циљу прикупљања и размене информација 
из области људских ресурса. Обавља и друге 
послове по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правнe наукe или високо обра-
зовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд, Лозница.

3. Радно место: радно место за 
кадровске послове, у звању млађи 
порески саветник – приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за координацију рада одсека 
за људске ресурсе, Одсек за људске 

ресурсе Нови Сад, са седиштем Београд
3 извршиоца

Опис послова: Сачињава решења из 
области радних односа и предлоге за ост-
варивање права запослених у филијалама; 
учествује у спровођењу поступка попуња-
вања упражњених радних места путем јавног 
конкурса и изради аката у свакој фази јавног 
конкурса; обавља аналитичке послове у вези 
са процесом вредновања радне успешности 
и врши унос потребних података у одгова-
рајући електронски образац извештаја који 

се користи за вредновање радне успешности 
запослених у филијалама Пореске управе; 
израђује појединачне извештаје о кадров-
ској евиденцији запослених у Пореској упра-
ви, као и дневне и појединачне извештаје по 
организационим јединицама Пореске упра-
ве, које администрира одсек; обавља посло-
ве пријављивања и одјављивања запосле-
них код надлежних органа; послове израде 
потврда о радном односу; води евиденције 
везане за радне односе. Обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место: радно место за 
кадровске послове у филијали,  

у звању млађи порески саветник  
– приправник*

Централа, Сектор за људске ресурсе, 
Одељење за координацију рада одсека 

за људске ресурсе, Одсек за људске 
ресурсе Нови Сад, Група за подршку 

рада филијала у области радних односа 
Нови Сад:

- са седиштем Кикинда – 1 извршилац
- са седиштем Панчево – 1 извршилац

- са седиштем Сремска Митровица  
– 1 извршилац

- са седиштем Суботица – 1 извршилац
- са седиштем Вршац – 1 извршилац

- са седиштем Зрењанин – 1 извршилац

Опис послова: Сачињава решења из 
области радних односа и предлоге за ост-
варивање права запослених у филијала-
ма; обавља аналитичке послове у вези са 
процесом вредновања радне успешности 
и врши унос потребних података у одгова-
рајући електронски образац извештаја који 
се користи за вредновање радне успешности 
запослених у филијалама Пореске управе; 
израђује појединачне извештаје о кадров-
ској евиденцији запослених у Пореској упра-
ви, као и дневне и појединачне извештаје по 
организационим јединицама Пореске упра-
ве, које администрира Група; обавља посло-
ве пријављивања и одјављивања запосле-
них код надлежних органа, послове израде 
потврда о радном односу; води евиденције 
везане за радне односе; стара се о уредном 
и правилном чувању досијеа; врши уручење 
и достављање решења запосленима; оства-
рује комуникацију са директором филијале у 
циљу прикупљања и размене информација 
из области људских ресурса. Обавља и друге 
послове по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правнe наукe или високо обра-
зовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Кикинда, Панчево, Сремска 
Митровица, Суботица, Вршац, Зрењанин.

5. Радно место: радно место за 
кадровске послове, у звању млађи 
порески саветник – приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за координацију рада одсека 
за људске ресурсе, Одсек за људске 

ресурсе Крагујевац, са седиштем 
Београд

3 извршиоца

Опис послова: Сачињава решења из 
области радних односа и предлоге за ост-
варивање права запослених у филијалама; 
учествује у спровођењу поступка попуња-
вања упражњених радних места путем јавног 
конкурса и изради аката у свакој фази јавног 
конкурса; обавља аналитичке послове у вези 
са процесом вредновања радне успешности 
и врши унос потребних података у одгова-
рајући електронски образац извештаја који 
се користи за вредновање радне успешности 
запослених у филијалама Пореске управе; 
израђује појединачне извештаје о кадров-
ској евиденцији запослених у Пореској упра-
ви, као и дневне и појединачне извештаје по 
организационим јединицама Пореске упра-
ве, које администрира одсек; обавља посло-
ве пријављивања и одјављивања запосле-
них код надлежних органа; послове израде 
потврда о радном односу; води евиденције 
везане за радне односе. Обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

6. Радно место: радно место за 
кадровске послове у филијали, у 
звању млађи порески саветник – 

приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за координацију рада одсека 
за људске ресурсе, Одсек за људске 

ресурсе Крагујевац, Група за подршку 
рада филијала у области радних односа 

Крагујевац:
- са седиштем Чачак – 1 извршилац

- са седиштем Нови Пазар – 1 извршилац

Опис послова: Сачињава решења из 
области радних односа и предлоге за ост-
варивање права запослених у филијала-
ма; обавља аналитичке послове у вези са 

процесом вредновања радне успешности 
и врши унос потребних података у одгова-
рајући електронски образац извештаја који 
се користи за вредновање радне успешности 
запослених у филијалама Пореске управе; 
израђује појединачне извештаје о кадров-
ској евиденцији запослених у Пореској упра-
ви, као и дневне и појединачне извештаје по 
организационим јединицама Пореске упра-
ве, које администрира Група; обавља посло-
ве пријављивања и одјављивања запосле-
них код надлежних органа, послове израде 
потврда о радном односу; води евиденције 
везане за радне односе; стара се о уредном 
и правилном чувању досијеа; врши уручење 
и достављање решења запосленима; оства-
рује комуникацију са директором филијале у 
циљу прикупљања и размене информација 
из области људских ресурса. Обавља и друге 
послове по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правнe наукe или високо обра-
зовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Чачак, Нови Пазар.

7. Радно место: радно место за 
кадровске послове, у звању млађи 
порески саветник – приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за координацију рада одсека 
за људске ресурсе, Одсек за људске 
ресурсе Ниш, са седиштем Београд

3 извршиоца

Опис послова: Сачињава решења из 
области радних односа и предлоге за ост-
варивање права запослених у филијалама; 
учествује у спровођењу поступка попуња-
вања упражњених радних места путем јавног 
конкурса и изради аката у свакој фази јавног 
конкурса; обавља аналитичке послове у вези 
са процесом вредновања радне успешности 
и врши унос потребних података у одгова-
рајући електронски образац извештаја који 
се користи за вредновање радне успешности 
запослених у филијалама Пореске управе; 
израђује појединачне извештаје о кадров-
ској евиденцији запослених у Пореској упра-
ви, као и дневне и појединачне извештаје по 
организационим јединицама Пореске упра-
ве, које администрира одсек; обавља посло-
ве пријављивања и одјављивања запосле-
них код надлежних органа; послове израде 
потврда о радном односу; води евиденције 
везане за радне односе. Обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

8. Радно место: радно место за 
кадровске послове у филијали, у 
звању млађи порески саветник – 

приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за координацију рада одсека 
за људске ресурсе, Одсек за људске 
ресурсе Ниш, Група за подршку рада 

филијала у области радних односа Ниш:
- са седиштем Лесковац – 1 извршилац

- са седиштем Пирот – 1 извршилац
- са седиштем Врање – 1 извршилац

Опис послова: Сачињава решења из 
области радних односа и предлоге за ост-
варивање права запослених у филијала-
ма; обавља аналитичке послове у вези са 
процесом вредновања радне успешности 
и врши унос потребних података у одгова-
рајући електронски образац извештаја који 
се користи за вредновање радне успешности 
запослених у филијалама Пореске управе; 
израђује појединачне извештаје о кадров-
ској евиденцији запослених у Пореској упра-
ви, као и дневне и појединачне извештаје по 
организационим јединицама Пореске упра-
ве, које администрира Група; обавља посло-
ве пријављивања и одјављивања запосле-
них код надлежних органа, послове израде 
потврда о радном односу; води евиденције 
везане за радне односе; стара се о уредном 
и правилном чувању досијеа; врши уручење 
и достављање решења запосленима; оства-
рује комуникацију са директором филијале у 
циљу прикупљања и размене информација 
из области људских ресурса. Обавља и друге 
послове по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правнe наукe или високо обра-
зовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Лесковац, Пирот, Врање.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спроводи 
из више обавезних фаза и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних 
компетенција, провера понашајних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази. 
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Администрација и управа

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције 
и то:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста, 
на рачунару;
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака, практичним радом на 
рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено) на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална 
писменост“ (поседовањa знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста и 
табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области 
и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције „дигитална писме-
ност“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се 
кандидату изврши провера наведене компе-
тенције ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs.

2. Провера понашајних компетен-
ција: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет) провераваће се путем: психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

3. Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва изврши-
лачка радна места: Процена мотивације 
за рад на радном месту у органу и прихва-
тање вредности државних органа – прове-
раваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: 
Министарство финансија – Пореска упра-
ва, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачких радних места пријемом при-
правника”.

V Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу у периоду 
од 08 до 15 сати: Министарство финан-
сија, Пореска управа, Милица Тодоровић, 
011/3953-426, Јасмина Богићевић, 011/3953-
448, Мирјана Дончић, 011/3953-339, Никола 
Голубовић, 011/3953-343.

VI  Општи услови за запослење : 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-

курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши 
се на Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Службе за упра-
ваљање кадровима и Пореске управе. Штам-
пана верзија обрасца пријаве доступна је на 
адреси: Министарство финансија – Пореска 
управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац прија-
ве након што Конкурсна комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 
дана пријема пријаве, достављањем наве-
деног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству и оригинал или овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема (уколико кандидат има више 
диплома са стеченим високим образовањем 
потребно је да достави све дипломе); уколи-
ко је кандидат био у радном односу, односно 
има радно искуство, без обзира са којим сте-
пеном стручне спреме је стечено радно иску-
ство, прилаже оригинал или оверену фото-
копију доказа о радном искуству (потврда, 
решење и други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство); уколико поседује, оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима.

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених, 
подноси оригинал или оверену фотокопију 
решења о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или 
решења да је државни службеник нераспо-
ређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од пет радних 
дана од дана пријема обавештења, доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искљу-
чени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на адресу: Министарство финан-
сија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5.

XI Трајање радног односа: За сва радна 
места заснива се радни однос на одређено 
време ради оспособљавања приправника за 
самосталан рад и траје једну годину.

Напомена: Чланом 9 Закона о државним 
службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), прописано је да су 
кандидатима при запошљавању у државни 
орган под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши 
на основу провере компетенција.

*Приправник је лице које први пут заснива 
радни однос у својој струци и оспособљава 
се за самосталан рад; изузетно радни однос 
у статусу приправника може се засновати и 
са лицем које је код другог послодавца било 
у радном односу, односно обављало рад ван 
радног односа на пословима у својој струци 
краће од времена утврђеног за приправнич-
ки стаж у степену образовања који је услов 
за рад на тим пословима; време проведено у 
радном односу, односно на раду ван радног 
односа код другог послодавца не урачунава 
се у приправнички стаж; приправник засни-
ва радни однос на одређено време, после 
спроведеног јавног конкурса, приправнички 
стаж на радним местима са високим обра-
зовањем студија другог степена (дипломске 
академске студија – мастер, специјалис-
тичке академска студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не траје једну годину; приправник полаже 
државни стручни испит до окончања при-
правничког стажа; кандидати са положеним 
држаним стручним испитом немају предност 
за заснивање радног односа.

За радна места под редним бројем 4, 6 са 
седиштем Нови Пазар и 8 са седиштем Пирот 
из става II текста конкурса, кандидати који 
су се добровољно изјаснили о припадности 
националној мањини у пријави у смислу чла-
на 11 став 4 и 5 Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима, рангира се први у одно-
су на другог кандидата који има исти број 
бодова. Ако више кандидата који имају исти 
број бодова припада националној мањини, 
предност на ранг листи у односу на друге 
једнако вредноване кандидате припадни-
ке националне мањине има кандидат коме 
су са више бодова вредноване понашајне 
компетенције, у случају једнаког бодовања 
понашајних компетенција предност има кан-
дидат који је са више бодова вреднован на 
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интервјуу са Комисијом, а у случају једнаког 
бодовања на интервјуу са Комисијом пред-
ност има кандидат који је са више бодова 
вреднован на посебним функционалним ком-
петенцијама.

XII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђе-
не огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 13.04.2021. године, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
просторијама Службе за управљање кадрови-
ма, Београд, Булевар Михајла Пупина 2. 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама Министарства финан-
сија Пореске управе, Београд, Саве Машко-
вића 3-5.

Кандидати који успешно прођу једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте е-mail адре-
се и бројеве телефона, које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

XIII Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству и оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном држаном 
стручном испиту.

Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – 
аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3). 

Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју је именовао директор 
Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет стра-
ни Пореске управе, на порталу e-Управе, у 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање и на интернет стра-
ни Службе за управљање кадровима.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

БЕОГРА Д

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
11000 Београд, Краљице Наталије 45

Финансијски службеник

Опис посла: праћење и спровођење прописа 
из економско-финансијске области и њихово 
законито примењивање у пословању Инсти-
тута; руковођење и координација рачуновод-
ствено-књиговодственим пословима у складу 
са Законом; сарадња са агенцијом која пружа 
књиговодствене услуге; девизно пословање; 
припремање и учешће у изради финансијских 
планова Института и извештаја о финансијс-
ком пословању као и праћење стања и извр-
шавања буџета пројеката Института; израда 
и учешће у изради завршног рачуна, перио-
дичних обрачуна и финансијских докумена-
та у складу са законом, као и извештаја за 
потребе директора; праћење и реализација 
уговора; праћење дневног новчаног тока и 
одржавање ликвидности; обрада свих улаз-
них и излазних докумената за књижење и 
контрола њихове исправности; годишњи 
попис основних средстава, обавеза и потра-
живања у складу са Законом; припрема доку-
ментације у вези свих спорова из економ-
ско-финансијске области; вођење пословних 
књига Инстутута друштвених наука, односно 
Дневник, Главну књигу, помоћне књиге, на 
начин и у роковима утврђеним прописима; 
израда и праћење буџета за пројекте Инсти-
тута друштвених наука; сви други непоме-
нути послови у вези са рачуноводственим и 
финансијским пословањем.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области економске 
науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; нај-
мање 5 година радног искуства у струци; 
искуство у буџетском и пројектном финан-
сирању; познавање рада на рачунару, MS 
Office пакет (Word, Excel); средњи ниво 
познавања енгелског језика. Заинтересовани 
за пријаву на конкурс се моле да своје био-
графије доставе на имејл: istjelja@idn.org.rs 
do 01.04.2021. Биће контактирани кандидати 
који уђу у ужи избор.

КРАЉЕВО

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО СТАМБЕНО“

36000 Краљево
Улица цара Лазара 84а

Самостални стручни сарадник за 
управљање пројектима

УСЛОВИ: кандидат мора бити старији од 18 
година; кандидат мора имати високо образо-
вање – дипломирани инжењер архитектуре; 
кандидат мора имати следеће лиценце ИКС: 
300 – одговорни пројектант; 381 – енер-
гетска ефикасност зграда; 400 – одговорни 
извођач радова; кандидат мора познавати 
рад на рачунару, а посебно Auto Cad, као 
и Excel, Word и Fotoshop програме; канди-
дат мора имати најмање 3 године радног 
искуства у својој струци, при чему радно 
искуство осим његовог временског трајања 
подразумева и да је у претходном периоду 
самостално израдио најмање 2 елабората 
енергетске ефикасности зграда бруто повр-

шине од по најмање 1000 м2; кандидат мора 
имати возачку дозволу Б категорије. Кон-
курсна комисија именована решењем в.д. 
директора Предузећа бр. 443 од 16.03.2021. 
године ће спровести потупак по Јавном кон-
курсу у складу са Правилником о начину и 
поступку запошљавања у Јавном предузећу 
„Градско стамбено” Краљево број 2068/3-1 
од 11.10.2019. године.

Опис посла: организовање и самостално 
обављање свих послова на изради инвес-
тиционо-техничке документације, посло-
ва надзора, инжењеринга, активности на 
техничким прегледима и другим послови-
ма из делатности Предузећа, у складу са 
овлашћењима из Закона о планирању и 
изградњи и другим односним законским 
одредбама; организовању и самостал-
ном обављању свих послова на изради 
пројектно-техничке докуметације за све 
врсте пројеката; вођење свих пројеката из 
области енергетске ефикасности зграда; 
координирање са стручним службама Града 
и ресорним министарствима који покривају 
област енергетске ефикасности; старању о 
прибављању потребних аката за грађење; 
израда конкурсне документацију за потре-
бе јавних набавки радова, посебно у струч-
но-техничком делу, односно у домену струке; 
припреми техничких података за уговарање 
на изради инвестиционо-техничке докумен-
тације за потребе Предузећа; сачињавање 
предлога и учествовање у изради програма 
текућег и инвестиционог одржавања објека-
та; утврђивању коначне цене инвестиције; 
редовно и благовремено праћење извођења 
свих грађевинских, грађевинско-занатских, 
инсталатерских радова на изградњи објека-
та и проверавању њиховог квалитета и кван-
титета; благовремено предузимање одго-
варајућих мера у случају промене услова 
градње у случају да ти услови имају значајан 
утицај на даље извођење радова; контрола 
тока градње према усвојеној динамици и 
роковима изградње; контрола испуњавања 
обавеза предвиђених уговором о грађењу 
између инвеститора и извођача радова; 
вршење надзора над радовима на текућем 
и инвестиционом одржавању објеката; 
вршење контроле примене мера енергет-
ске ефикасности објеката; контроли и овери 
документације на градилишту (грађ. књигу 
и грађ. Дневник); контрола и овера ситуа-
ције за извршене послове; праћењу финан-
сијске реализације послова; организовање 
техничког пријема и евентуалне примопре-
даје изграђених објеката крајњем корисни-
ку; прибављање одговарајућих докумената 
и аката у процесу изградње кроз поступак 
обједињене процедуре; урбанистичком и 
просторном планирању.

Посао се не чека, посао се тражи
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ЛЕСКОВАЦ

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА 

16230 Лебане

Послови планирања одбране  
и послови цивилне безбедности,  

у звању сарадник

Опис посла: припрема нацрте општих и 
појединачних аката у циљу организације 
обезбеђења у области мере заштите; прати 
усклађивање нормативних аката из дело-
круга одељења са позитивним прописима 
одељења, израђује планску документацију 
у циљу организације и обезбеђења зашти-
те цивилне безбедности, као и елементар-
них и других већих непогода која обухвата 
превентивне мере заштите којима се убла-
жава њихово дејство, предлаже организа-
цију цивилне заштите; предлаже услове за 
успостављање интегрисаног система зашти-
те и спасавања у циљу обједињавања свих 
превентивних и оперативних мера заштите 
живота и имовине грађана и ефикаснијег 
ангажовања свих расположивих ресурса у 
случају катастрофе изазване природном или 
људском делатношћу; припрема планове за 
цивилну одбрану и остваривање одрамбе-
них интереса у условима ратног и ванредног 
стања на територији општине, обавља друге 
послове по налогу руководиоца Одељења и 
начелника ОУ.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља правних и пословних 
студија на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основ-
ним струковним студијама, односно на сту-
дијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и Интернет). 
Стручна оспособљеност, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: Закон о одбрани („Сл. гласник РС”, бр. 
116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 
104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), 
Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутентич-
но тумачење), Закон о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење) и Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС” бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
113/2018 – др. закон) – усмено; познавање 
рада на рачунару – практичним радом на 
рачунару, вештина комуникације – усмено. 
Место рада: Општина Лебане, Општинска 
управа, 16230 Лебане, Цара Душана 116. 
Услови за запослење: да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије; 
да има прописано образовање, да испуњава 
остале услове предвиђене законом, другим 
прописом и актом о систематизацији рад-
них места, да није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци, да му раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности из 
радног односа и да има општу здравстве-
ну способност. Оглас о јавном конкурсу се 
објављује на интернет презентацији општи-

не Лебане и огласној табли Општинске упра-
ве општине Лебане, а обавештење о јавном 
конкурсу и адреса интернет презентације 
општине Лебане на којој је објављен оглас 
у публикацији „Послови” у НСЗ. Рок за под-
ношење пријаве је 15 дана од дана огла-
шавања / објављивања обавештења о јав-
ном конкурсу у публикацији „Послови” НСЗ. 
Пријава на конкурс садржи: назив радног 
места за које кандидат подноси пријаву, име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс, податке о стручном 
усавршавању и посебним областима знања. 
Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана. Лице које је задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Оливера 
Анђелковић, тел. 016/843-710, локал 138. 
Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Општина Лебане, Општинска упрва, 
Цара Душана 116, 16230 Лебане, за конкур-
сну комисију, са назнаком: „За јавни конкурс 
– попуњавање оглашених извршилачких 
радних места”. Докази који се прилажу уз 
пријаву на јавни конкурс: пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном 
искуству, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичних књига рођених (издат на 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама 
објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 
20/09, 145/14 и 47/18); оригинал или ове-
рена фотокопија уверења да кандидат није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци (извод из 
казнене евиденције надлежне полицијске 
управе издат након објављивања конкурса), 
оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме или уверења којим се потврђује стручна 
спрема, оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, уговори, 
решења и други акти из којих се види на 
којим пословима са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство), оригинал или оверена фотокопија 
исправе којом се доказује да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног одно-
са (овај доказ достављају учесници конкур-
са који су били у радном односу у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе), уверење 
о општој здравственој способности, не ста-
рије од шест месеци (прилаже изабрани кан-
дидат пре ступања на рад). Сви доказу при-
лажу се у оргиналу или фотокопији овереној 
од стране надлежног оргна за оверу потписа, 
рукописа и потписа. Закон о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/2018 – аутентично тумачење) је између 
осталог, прописао да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницама, садржаним у службеним еви-
денцијама, осима ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама. Докази 
који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс, 

а могу се прибавити по службеној дужности 
су: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење из казнене 
евиденције да кандидат није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци. Уколико се учесник 
конкурса определи да орган прибави наве-
дени доказ по службеној дужности, дужан је 
да се писмено изјасни о давању сагласнос-
ти за коришћење личних података у сврху 
прикупљања података о наведеном доказу и 
да уз пријаву достави и изјаву о томе, чији 
образац можете прузети на интернет пре-
зентацији општине Лебане уз јавни конкурс. 
За случај да кандидат уз пријаву не доста-
ви неки од три напред наведена документа 
нити да изјаву да их по службеној дужности 
може прибавити комисија, пријава ће се сма-
трати неуредном.

Провера оспособљености знања и вешти-
на кандидата у изборном поступку: са кан-
дидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступ-
ку неведених у тексту Јавног конкурса одр-
жаће се у просторијама Општинске управе 
општине Лебане, Цара Душана 116, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на контакте (бројеве телефо-
на) које буду навели у својим пријавама. 
Врста радног односа: радни однос се засни-
ва на неодређено време. Напомена: небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз 
које кандиадти нису приложили све потреб-
не доказе у оригиналу или фотокопији ове-
рене од стране надлежног органа, конкурсна 
комисија одбацује закључком. Јавни конкурс 
спроводе конкурсне комисије које је имено-
вала начелница Општинске управе општине 
Лебане. Термини који су у овом јавном кон-
курсу изражени у мушком граматичком роду 
обухватају мушки и женски род лица на која 
се односе.

НИШ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Директор Установе за спорт и 
туризам „Облачинско језеро”
на мандатни период од 4 године

Услови за именовање директора: да је лице 
пунолетно и пословно способно и државља-
нин Републике Србије; да има стечено висо-
ко образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕПС бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама; 
да има најмање четири године радног ису-
ства од чега најмање две године на руко-
водећем радном месту; да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци; да 
није под истрагом и да се против њега не 
води кривични поступак за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности; актив-
но знање страног језика који је обухваћен 
наставним планом и програмом Министар-
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ства надлежног за послове просвете; позна-
вање рада на рачунару. Кандидат прилаже 
пријаву која садржи: име и презиме кан-
дидата, адресу становања, контакт теле-
фон, податке о образовању као и о радном 
искуству са кратким описом послова на који-
ма је радио, податке о евентуалном струч-
ном усавршавању и посебним облицима 
знања и својеручни потпис кандидата. Уз 
пријаву кандидат прилаже следеће доказе: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење надлеж-
ног центра за социјални рад о пословној 
способности (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о стручној 
спреми (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); доказ о радном искуству на посло-
вима за које се захтева високо образовање 
(оригинал или оверена фотокопија уверења/
потврде послодавца); уверење надлежне 
полицијске управе да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци; уверење 
надлежног суда да није под истрагом и да 
се против њега не води кривични поступак 
за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности. Рок за подношење пријава је 30 
дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
РС”. Лице задужено за давање информација 
у вези са јавним конкурсом је председник 
Комисије за спровођење конкурса за имено-
вање директора Установе за спорт и тури-
зам „Облачинско језеро”, контакт телефон: 
064/3590-127. Пријаве са потребним дока-
зима о испуњавању предвиђених услова из 
јавног конкурса достављају се Комисији за 
спровођење конкурса за именовање дирек-
тора Установе за спорт и туризам „Облачин-
ско језеро”, на адресу: Општинска управа 
општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 
Мерошина, путем поште или преко писар-
нице Општинске управе општине Мероши-
на, са назнаком: Јавни конкурс – за избор 
кандидата за именовање директора Устано-
ве за спорт и туризам „Облачинско језеро” 
– не отварати. Рок за подношење пријава је 
30 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. Ако последњи дан рока 
пада на дан у коме орган не ради, рок исти-
че кад протекне први наредни радни дан. 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, Комисија одбацује са закључком против 
кога није допуштена посебна жалба. Оглас 
о јавном конкурсу оглашава се у „Службе-
ном гласнику РС”, у публикацији „Послови”, 
као и на званичној презентацији Скупштине 
општине Мерошина: www.merosina.org.rs.

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топличких хероја 53
тел. 027/8360-091

Послови економског развоја 
и европских интеграција, 

књиговодства и финансијског 
извештавања за потребе пројеката

УСЛОВИ: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља економских наука 
на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет), 
знање енглеског језика.

ОСТАЛО: пријава са биографијом (необа-
везно: наводима о досадашњем радном 
искуству, уколико га кандидат има); овере-
на фотокопију дипломе као доказ о струч-
ној спреми, оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном стручном испиту 
за рад у државним органима (лица са поло-
женим правосудним испитом уместо уве-
рења о положеном стручном испиту за рад 
у државним органима достављају оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положе-
ном правосудном испиту); оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; да кандидат који 
је радио у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединица локал-
не самоуправе достави исправе којима се 
доказује да кандидату раније није престајао 
радни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе због теже повреде дуж-
ности из радног односа; уверење МУП-а – 
полицијске управе да није осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци 
(не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рена фотокопија надлежног органа (суда) 
да се против кандидата не води истражни 
поступак.

СМЕДЕРЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

11300 Смедерево, Омладинска 2
тел. 064/658-11-44

Оглас објављен 17.02.2021. године у публи-
кацији „Послови”, поништава се у целости.

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Трг Републике 2

тел. 026/641-184

Судски извршитељ

Опис послова: прима у рад предмете извр-
шења, стара се да законито и благовремено 
спроводи извршења, односно врши попис, 
процену и одузимање покретних ствари у 
циљу принудне наплате потраживања, спро-
води поступак наплате, врши продају попи-
саних ствари и даје налоге за исплату пове-
риоца, обрађује предмете који су завршени, 
здружује повратнице, доставнице, поднеске 
и друга писмена, разводи податке о пре-
дузетим извршним радњама у електронски 
уписник и помоћну књигу, даје обавештења 
странкама, по потреби врши достављање 
судских писмена, обавља и друге посло-
ве предвиђене Судским пословником као 
и послове по налогу извршног судије или 
председника суда. 

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или технич-
ког смера; најмање две године радног иску-

ства у струци; положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за ово радно 
место.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се провера-
вају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спрово-
ди интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних 
компетенција: организација и рад држав-
них органа РС (провера ће се вршити писа-
ним путем – тестом); дигитална писменост 
(провера ће се вршити решавањем задата-
ка практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ о познавању рада на рачунару); 
пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом). Информације о 
материјалу за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Суда.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Посебна функционална 
компетенција за радно место судски извр-
шитељ – познавање подзаконских аката, 
интерних процедура и других аката органа 
релевантних за обављање послова радног 
места судског извршитеља, провера ће се 
вршити писаним путем – тестом. Посебна 
функционална компетенција за радно место 
судски извршитељ – познавање прописа 
којим се уређује употреба печата и штам-
биља државног органа, провера ће се врши-
ти усменим путем – разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са 
више понуђених одговора. Кандидати одго-
варају на питање заокруживањем једног 
од понуђених одговора. Време за израду 
теста је 45 минута. Кандидат може на сва-
ко питање дати, односно заокружити, само 
један одговор. Свако брисање или исправка 
датог одговора сматра се као нетачан одго-
вор. Разговор са кандидатом захтева да се у 
усменом облику да предлог решења одређе-
ног задатка који је типичан за обављање 
послова радног места судског извршитеља. 
Мерила која ће бити коришћена за вредно-
вање функционалних компетенција путем 
разговора са кандидатима су следећа: 
стручна заснованост, аналитичност, систе-
матичност, прецизност и тачност у навођењу 
података и јасноћа у изношењу личног става 
и мишљења. 

3. Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција, и то: 
управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, изграња и 
одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет – вршиће се 
усменим путем.

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање кандидата: Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усменим путем). 

Врста радног односа и место рада: Рад-
ни однос се заснива на неодређено време у 
Основном суду у Смедереву, судска јединица 
у Ковину. 
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Општи услови за рад на радном месту: 
да је учесник конкурса пунолетни државља-
нин РС; да учеснику конкурса није раније 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са; да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора у трајању од најмање 6 месеци.

Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на конкурс: Датум оглаша-
вања 16.03. 2021. Јавни конкурс је оглашен 
на огласној табли Основног суда у Смеде-
реву, на интернет презентацији Основног 
суда у Смедереву, на порталу е-Управе и 
на интернет презентацији и у периодичном 
издању Националне службе за запошља-
вање. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања конкурса у периодич-
ном издању конкурса Националне службе 
за запошљавање - публикација „Послови”. 
Последњи дан рока за подношење пријаве 
је 01.04.2021. године.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Основног суда у Смедереву, www.
sd.os.sud.rs. Уредно попуњен, одштампан 
и потписан образац пријаве подноси се на 
шалтеру пријема __Основног суда у Смеде-
реву, на адреси: Трг републике 2 или путем 
поште на исту адресу, са назнаком: „Прија-
ва на јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачког радног места судски извршитељ”. 
Свака пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата између којих се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве на конкурс ће 
о додељеној шифри бити обавештен у року 
од 3 дана од дана пријаве, достављањем 
наведеног података на начин који је у прија-
ви назначен за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазу провере посеб-
них функционалних компетенција пре 
интервјуа са конкурсном комисијом: 
лична и радна биографија, оригинал или 
оверена фотокопија о држављанству РС, 
оригинал или оверена фотокопија извода 
из МКР, оригинал или оверена фотокпија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном државном испиту, потврда да 
учеснику конкурса није раније престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа 
издата од стране државног органа у којем 
је учесник конкурса био у радном односу, 
оригинал уверење да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци, издато од стране МУП РС, не старије 
од 6 месеци. Сви докази се прилажу у ори-
гиналу или оверене фотокопије. Сви докази 
прилажу се на српском језику.

Датум и место провера компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Изборни поступак ће се спровести у 
просторијама Основног суда у Смедереву, 
Трг Републике 2, Смедерево, а кандидати ће 
о датуму и времену бити обавештени на кон-
такте који буду наведени у обрасцима прија-
ве. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Миодраг Марковић, број телефо-
на: 026/641-184.

Напомене: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, 
конкурсна комисија ће одбацити решењем. 
Имајући у виду чл. 9 Закона о државним 
службеницима, прописано је да су канди-
датима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се провера кандидата врши на 
основу провере компетенција. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована 
одлуком председника Основног суда у Сме-
дереву I Су. бр. 1-7/21 од 08.03.2021.године. 
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писме-
ни захтев учесника. Конкуренција се заснива 
на квалитету и отворена је за све учесни-
ке који испуњавају прописане услове, без 
обзира на боју коже, пол, веру, национал-
ност и етничко порекло или инвалидидтет. 
Сви изрази и појмови који су у овом огласу 
изражени у мушком граматичком роду одно-
се се без дискриминације и на особе женског 
пола. Овај оглас објављује се на интернет 
презентацији Основног суда у Смедереву, на 
огласној табли Основног суда у Смедереву, 
на порталу е-Управе и на интернет презен-
тацији периодичног издања огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. Образац 
пријаве на конкурс може се преузети на зва-
ничној интернет презентацији Основног суда 
у Смедереву: www.sd.os.sud.rs.

Трговина и услуге

KIT COMMERCE
РЈ Лештане

Чукарица, Трговачка 7/2
e-mail: jelena.bogavac@kitcommerce.rs

тел. 062/800-5697

Ауто-механичар
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, рад-
но искуство минимум 24 месеца. Конкурс је 
отворен до 09.04.2021.

SUEZ ВИНЧА ОПЕРАТОР ДОО
Нови Београд, Тошин бунар 272в

РЈ Винча
тел. 063/553-036

Помоћни радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

„АРХИМОД” ДОО
Врчин, Моше Пијаде 8

тел. 060/060-7002
e-mail: Arhimod17@gmail.com

Лимар

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме.

Бравар

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме.

ЈОНИ-ЕЛЕКТРО
32240 Лучани, Воје Пајића 22

e-mail: info@joni-elektro.rs

Помоћни радник
у електромашинској радионици

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спре-
ме, без обзира на занимање и радно иску-
ство. Кандидати се могу јавити лично посло-
давцу, особа за контакт: Никола Тадић, тел. 
063/6542-55 или слањем радне биографије 
на имејл: info@joni-elektro.rs.

МИРА ПЕТРОВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ

„FLORA UPD” Долово
26227 Долово

Аксентија Максимовића 5 

Административни послови
пробни рад

УСЛОВИ: административни послови – факту-
ре, требовања; основна информатичка обу-
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). 
Јављање кандидата на контакт телефон, 
060/4060-123, радним данима од 9 до 15 
часова (долазе у обзир само лица из Долова).

„LOGISTIC” DOO
11070 Нови Београд
Народних хероја 30

тел. 063/288-358

Возач инструктор Б категорије

УСЛОВИ: V степен стручне спреме у наве-
деном занимању, возачка дозвола. Пријаве 
слати у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

„REMY TRADE” DOO
23326 Остојићево
Штросмајерова 9

e-mail: remytrade@mts.rs

Административни радник
за рад у Суботици,  

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спреме било ког 
образовног профила, пожељно радно иску-
ство на овим пословима. Познавање рада на 
рачунару (Office пакет), пожељна возачка 
дозвола Б категорије и знање мађарског и 
енглеског језика. Заинтересовани кандидати 
своје биографије могу слати на горе наведени 
имејл. Оглас је отворен до 14.04.2021. године.

„ДОМИНГ” ДОО
22310 Шимановци, Голубиначка бб

тел: 064/8492-733

Возач

Опис посла: управљање моторним возилом, 
провера техничког стања возила, пријем, 
транспорт и испорука робе.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач-
ка дозвола Ц-Д; радно искуство минимум 2 
године. Рок за пријаву до 15.04.2021. Особа 
за контакт: Небојша Бучанин, e-mail: nebojsa.
bucanin@doming.rs, тел. 064/849-2733.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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АДВОКАТ БЈЕЛИЦА БОГДАН
21000 Нови Сад

тел. 063/8944-571
e-mail: advokat.bjelica@outlook.com

Адвокатски приправник

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме у 
занимању дипломирани правник, основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook). Слање пријаве за запос-
лење мејлом. Јављање кандидата на горе-
наведени број телефона. Рок за пријаву је 
01.05.2021. године.

„SINERMAX“ DOO
21233 Ченеј, Огледна поља 55

Сервисер дизел агрегата
2 извршиоца

УСЛОВИ: електро или машински смер, III 
или IV степен стручне спреме. Трајање кон-
курса: до 28.04.2021. године. За све додат-
не информације позвати на број телефо-
на: 021/2100-650 или послати CV на имејл: 
dragan@senermax.com.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ
„РЕЗЕРВАТ УВАЦ“

31320 Нова Варош
Трг војводе Петра Бојовића 3

тел. 033/64-198
e-mail: office@uvac.org.rs 

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 
17.03.201. године, поништава се у целости.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ
„РЕЗЕРВАТ УВАЦ“

31320 Нова Варош
Трг војводе Петра Бојовића 3

тел. 033/64-198
e-mail: office@uvac.org.rs 

Чувар заштићеног подручја

Опис посла: чувар заштићеног подручја 
у опису послова свог радног места врши 
послове контроле и чувања свих вредно-
сти Специјалног резервата природе „Увац“, 
у складу са Законом о заштити природе и 
Правилником о унутрашњем реду и чувар-
ској служби Специјалног резервата природе 
„Увац”.

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Зако-
ном о раду; средња стручна спрема; једна 
година радног искуства у струци; лекарско 
уверење, не старије од шест месеци; поло-
жен возачки испит за возача Б категорије; 
положен испит за управљање моторним пло-
вилом. Докази који се прилажу уз конкурс: 
молба, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, диплома/сведочан-
ство о стручној спреми; доказ (потврда, уве-
рење...) да је кандидат радио годину дана у 
струци; уверење МУП-а, полицијске управе, 
из казнене евиденције да лице није осућива-
но, не старије од 6 месеци; уверење надлеж-
ног суда да се против лица не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци; лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци; фотоко-

пија возачке дозволе; фотокопија дозволе/
уверења о положеном испиту за управљање 
моторним пловилом.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата се подносе у 
писаној форми, лично или на адресу: Резер-
ват Увац д.о.о., у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве обавезно 
садрже молбу за пријем у радни однос, са 
таксативно наведеним прилозима којим кан-
дидат доказује да испуњава услове за радно 
место за које конкурише. Предвиђен је раз-
говор са кандидатима који испуњавају наве-
дене услове. Предвиђен је и пробни рад у 
трајању од једног месеца. 

„PRINT LINE” DOO
31310 Чајетина, Мачкат бб

тел. 031/3834-304

Графичар – извршилац на машинама 
за офсет-штампу

на одређено време, са могућношћу 
пријема на неодређено време

УСЛОВИ: минимум IV степен, графичка или 
машинска школа. Услови рада: само прва 
смена, обезбеђен превоз из Ужица до Мач-
ката. Контакт телефони: 031/3834-304, 
063/605-577, особа за: Дејан Ђерић. Конкурс 
је отворен до 29.03.2021. године.

Медицина

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„ЕУРОДЕНТ”

11000 Београд, Балканска 42
тел. 011/668-1121

Радиолошки техничар  
за снимање зуба
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рендген-
ски-радиолошки техничар; енглески језик – 
почетни ниво; основна информатичка обука. 
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу 
CV на e-mail: eurodentmm@gmail.com или да 
се јаве на наведени број телефона.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште

Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва, на одређено 
време до 30. јуна 2021. године,  

због замене одсутне запослене која  
се налази на специјализацији

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радних односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и следеће усло-
ве: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, лиценца, положен возачки 
испит Б категорије, најмање 12 месеци рада 
у здравственој заштити. Опис послова: пре-
ма Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Дома здравља Трговиште.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на 
оглас, кратку личну и радну биографију (CV) 
са адресом и контакт телефоном, фотокопију 

личне карте, фотокопију возачке дозволе, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних уко-
лико је дошло до промене презимена, ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лицен-
це издате од надлежне коморе (или решење 
о упису у именик надлежне коморе), доказ 
о радном искуству. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да доста-
ви лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које заснива 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од објављивања огласа на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије, у публика-
цији „Послови” код НСЗ и на веб-сајту Дома 
здравља Трговиште. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаву са документима којима се доказује 
испуњеност услова огласа доставити у 
затвореној коверти, са назнаком „За оглас”, 
на горенаведену адресу. Кандидатима који 
не буду изабрани не враћа се конкурсна 
документација, али исту могу преузети у 
просторијама Правне службе ДЗ Трговиште. 
У складу са чланом 9 став 3 Посебног колек-
тивног уговора за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија, аутоном-
на покрајина и јединица локалне самоупра-
ве („Сл. гласник РС”, бр. 96/2019 и 58/2020 
– Анекс I), одлуку о избору кандидата који 
су се пријавили на наведено радно место 
доноси директор Дома здравља Трговиште. 
Са изабраним кандидатом биће закључен 
уговор о раду у складу са Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/2017 
и 95/2018) и Посебним колективним угово-
ром за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС”, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I). За све 
информације можете се обратити на теле-
фон: 017/452-210.

ЗАСТАВА – ЗАВОД ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

Др Михајло Мика Марковић 1 
тел. 034/323-499

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време  

до 30.06.2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегри-
саним академским студијама по пропису 
који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; положен стручни испит; 
лиценца и најмање 6 месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Као доказе о 
испуњености услова кандидат је дужан да уз 
пријаву достави: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; фотокопију 
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личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издату од надлежног органа, доказ о радном 
искуству и лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за радно место на 
које се прима. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
оснос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа код Национал-
не службе за запошљавање. По заврше-
ном конкурсу предата документа неће бити 
враћена кандидатима. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се подносе лично или поштом на 
горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево

Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра – техничар
на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла, са пробним 
радом, за рад на Интерном одељењу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи 
смер; положен стручни испит. Као доказе 
о испуњености услова, кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, 
уз назнаку: „Сагласан/на сам да ОБ ‘Свети 
Лука’ Смедерево, обрађује моје личне подат-
ке (адреса, ЈМБГ, бр. телефона, имејл, бр. 
лиценце и друго у вези са реализацијом 
огласа на који се јављам)”, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу или 
решење о упису у комору, фотокопију / очи-
тану личну карту; ако поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне каракте-
ристике од претходног послодавца. Пријава 
и пропратна документација кандидатима 
који нису примљени се не враћа и иста ће 
бити комисијски уништена по предвиђеној 
процедури, у циљу заштите података о лич-
ности садржаних у тим документима. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” 
Смедерево или путем поште на горенаведе-
ну адресу, уз напомену „Пријава на оглас”, 
са навођењем радног места за које се кон-
курише. Уколико кандидат има имејл-адре-
су, потребно је исту назначити ради оба-
вештавања о резултату конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка 
запослене са боловања на рад,  

са пробним радом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи 
смер; положен стручни испит. Као доказе 
о испуњености услова, кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком 

биографијом, бројем телефона и адресом, 
уз назнаку: „Сагласан/на сам да ОБ ‘Свети 
Лука’ Смедерево обрађује моје личне подат-
ке (адреса, ЈМБГ, бр. телефона, имејл, бр. 
лиценце и друго у вези са реализацијом 
огласа на који се јављам)”, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу или 
решење о упису у комору, фотокопију / очи-
тану личну карту; ако поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне каракте-
ристике од претходног послодавца. Пријава 
и пропратна документација кандидатима 
који нису примљени се не враћа и иста ће 
бити комисијски уништена по предвиђеној 
процедури, у циљу заштите података о лич-
ности садржаних у тим документима. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама, писарници ОБ „Свети 
Лука” Смедерево или путем поште на горе-
наведену адресу, уз напомену „Пријава на 
оглас”, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Уколико кандидат има имејл-ад-
ресу, потребно је исту назначити ради оба-
вештавања о резултату конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине специјалиста/
супспецијалиста у интервентној 

радиологији
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до 31.12.2021. 
године

УСЛОВИ: високо образовање на интегри-
саним академским студијама по прописима 
који уређују високо образовање почев од 
10.09.2005. године или основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; стручни испит; лицен-
ца; специјалистички испит (радиологија); 
супспецијалистички испит (интервентна 
радиологија) и најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. 

Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије  

са реаниматологијом  
и интензивном терапијом

на одређено време  
због повећаног обима посла,  

најдуже до 31.12.2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на интегри-
саним академским студијама по прописи-
ма који уређују високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; струч-
ни испит; лиценца; специјалистички испит 
(анестезиологија са реаниматологијом и 
интензивном терапијом) и најмање три 
године и шест месеци радног искуства у 
звању доктор медицине. 

Инжењер/организатор 
инвестиционог/техничког 

одржавања уређаја и опреме – 
руководилац одељења
на одређено време због  

повећаног обима посла, најдуже  
до 31.12.2021. године

УСЛОВИ: високо образовање (грађевинске 
струке): на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005 године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; или на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005; на студијама у трајању од три године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005; знање 
рада на рачунару; положен одговарајући 
стручни испит из области рада, у складу са 
законом. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на 
оглас приложи и следећу документацију у 
фотокопији: диплому о захтеваном образо-
вању; уверење о стручном испиту; лиценцу; 
уверење о специјалистичком/супспецијалис-
тичком испиту и кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Пријаве се под-
носе поштом на наведену адресу болнице. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58 
тел. 015/561-898 
e-mail: dzlj@ptt.rs

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, најдуже до 

30.06.2021. године, због повећаног 
обима посла, односно ради замене 

запосленог због дужег одсуства, за рад 
у амбуланти у Служби опште медицине 

са хитном медицинском помоћи, 
санитетским превозом, кућним лечењем 

и негом (организациона јединица 
Здравствена амбуланта за здравствену 

заштиту одраслих број 1)

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, најдуже до 

30.06.2021. године, због повећаног 
обима посла, односно ради замене 

запосленог због дужег одсуства, за рад 
у амбуланти у Служби опште медицине 

са хитном медицинском помоћи, 
санитетским превозом, кућним лечењем 

и негом
3 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, најдуже до 

30.06.2021. године, због повећаног 
обима посла, односно ради замене 
запосленог због дужег одсуства,  

за рад у амбуланти у Служби  
за здравствену заштиту жена и деце  

са поливалентом патронажом,  
Одељење здравствене заштите деце 

(предшколска и школска деца)
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Медицинска сестра – техничар
на одређено време, најдуже до 

30.06.2021. године, због повећаног 
обима посла, односно ради замене 

запосленог због дужег одсуства, за рад 
у амбуланти у Служби стационара

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, 
као и следеће посебне услове утврђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Љубовија са ста-
ционаром (бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 
и 703/2020): четврти степен стручне спре-
ме, средње образовање, образовни профил 
– медицинска сестра – техничар; положен 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању медицинска сес-
тра – техничар.

Доктор медицине
на одређено време, а најдуже  
до 24 месеца, за рад у хитној 

медицинској помоћи у Служби опште 
медицине са хитном медицинском 

помоћи, санитетским превозом,  
кућним лечењем и негом

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, 
као и следеће посебне услове утврђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Љубовија са ста-
ционаром (бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 и 
703/2020): високо образовање на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; положен стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
медицине рада – доктор медицине 

специјалиста изабрани лекар за 
одрасле

на одређено време, а најдуже до 
24 месеца, за рад у Служби опште 
медицине са хитном медицинском 

помоћи, санитетским превозом, кућним 
лечењем и негом (организациона 

јединица Здравствена амбуланта за 
здравствену заштиту одраслих број 1)

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, 
као и следеће посебне услове утврђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Љубовија са ста-
ционаром (бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 и 
703/2020): високо образовање на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; положен стручни 
испит, лиценца, специјалистички испит: меди-
цина рада; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
медицинске биохемије

на одређено време, а најдуже до 24 
месеца, за рад у лабораторијској 

дијагностици у Служби за 
лабораторијску, радиолошку 
и ултразвучну дијагностику и 

специјалистичку консултативну 
делатност, начелник Службе за 

лабораторијску, радиолошку 
и ултразвучну дијагностику и 

специјалистичку консултативну 
делатност

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, 
као и следеће посебне услове утврђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Љубовија са ста-
ционаром (бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 и 
703/2020): високо образовање на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит, лиценца, специјалистички испит: 
медицинска биохемија; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, уз 
пријаву на оглас, подносе следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи која се тражи јавним огласом; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију уверења о поло-
женом специјалистичком испиту из медицине 
рада / медицинске биохемије (само за канди-
дате који подносе пријаву за рад на послови-
ма – доктор медицине специјалиста изабрани 
лекар за одрасле у Служби опште медицине 
са хитном медицинском помоћи, санитетским 
превозом, кућним лечењем и негом (органи-
зациона јединица Здравствена амбуланта за 
здравствену заштиту одраслих број 1, однос-
но само за кандидате који подносе пријаву 
за рад на пословима – доктор медицине спе-
цијалиста у лабораторијској дијагностици 
у Служби за лабораторијску, радиолошку и 
ултразвучну дијагностику и специјалистичку 
консултативну делатност, начелник Службе 
за лабораторијску, радиолошку и ултраз-
вучну дијагностику и специјалистичку кон-
султативну делатност); оверена фотокопија 
лиценце издата од надлежне коморе / ове-
рена фотокопија решења о упису у именик 
коморе; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); фотокопија личне 
карте или извод очитане личне карте; кратка 
лична и радна биографија (CV) са адресом и 
контакт телефоном и имејл-адресом. Описи 
послова за сва наведена радна места уврђе-
ни су Правилником о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Љубовија 
(са стационаром) број 169/2018, 448/2018, 
114/19 и 703/2020 и кандидатима су дос-
тупни на увид у просторијама правне служ-
бе Дома здравља Љубовија са стационаром 
радним данима од 14 до 15 часова. Рок за 
пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огласа код Националне службе за запо-
шљавање у публикацији „Послови”. Пријаве 
се подносе лично у просторијама Правне 
службе ДЗ Љубовија са стационаром, или 
поштом, на горнаведену адресу, са назнаком: 

„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Документација тражена јавним конкурсом 
подноси се у затвореној коверти, затворе-
ној на начин да се приликом отварања исте 
може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узимати у разматрање. У складу 
са чл. 9 став 3 Посебног колективног угово-
ра за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС”, 96/2019), одлуку о избору кандидата, 
који су се пријавили за наведена радна мес-
та, доноси директор Дома здравља Љубовија 
са стационаром. Уколико буде потребно, кан-
дидати који су се јавили на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања, итд.), о чему се сачиња-
ва записник. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Податке прикупља и податке обрађује прав-
на служба Дома здравља Љубовија са ста-
ционаром. Кандидати ће бити обавештени о 
избору најкасније у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријаву кандидата. Одлука 
о избору кандидата ће бити објављена на 
веб-страници ДЗ Љубовија са стационаром: 
www.dzljubovija.com. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације на контакт телефон: 015/561-
898 или лично у просторијама Правне службе 
ДЗ Љубовија са стационаром. Са изабраним 
кандидатима биће закључен уговор о раду 
у складу са Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – ОУС, 113/2017 и 95/2018 
– аут. тумачење) и Посебним колективним 
уговор за здравствене установе чији је осни-
вач Република Србија, аутономна покрајина 
и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС”, 96/2019).

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА
СРБИЈЕ „Др ВУКАН ЧУПИЋ”

11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-237

Виша медицинска сестра – техничар
у операционој сали у Служби за 

анестезију и интензивну терапију

УСЛОВИ: висока или виша медицинска шко-
ла општег смера, просечна оцена већа од 
8, познавање рада на рачунару, познавање 
једног светског језика.

Виши радиолошки техничар
у дијагностици у Служби за радиолошку 

дијагностику

УСЛОВИ: висока или виша медицинска шко-
ла, смер радиолошки техничар, на студијама 
првог степена (основне струковне/академ-
ске студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање 2 
године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, пожељ-
на просечна оцена на студијама већа од 8, 
познавање рада на рачунару, познавање 
једног светског језика.

Национална служба
за запошљавање
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Виша медицинска сестра – техничар
у интензивној нези нивоа 2 – Служба за 
испитивање и лечење неуролошких и 

мишићних болести

УСЛОВИ: висока или виша медицинска шко-
ла општег смера, просечна оцена већа од 
8, познавање рада на рачунару, познавање 
једног светског језика.

Виша медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 2 – Одељење 

за испитивање и лечење болести 
бубрега и мокраћних канала

УСЛОВИ: висока или виша медицинска шко-
ла општег смера, просечна оцена већа од 
8, познавање рада на рачунару, познавање 
једног светског језика.

Виша медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 3 – Служба 

за педијатријску интензивну негу и 
лечење

УСЛОВИ: висока или виша медицинска шко-
ла општег смера, просечна оцена већа од 
8, познавање рада на рачунару, познавање 
једног светског језика.

ОСТАЛО: Пробни рад до 3 месеца. Кандида-
ти уз пријаву и кратку пословну биографију 
подносе фотокопију дипломе о стеченом 
образовању медицинске сестре – технича-
ра као и сведочанства за сваку годину шко-
ловања, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију решења о упи-
су у Комору медицинских сестара и техни-
чара, лиценцу (уколико је поседују), адек-
ватне препоруке руководилаца одговарајуће 
струке. Предност ће имати кандидати који 
имају радно искуство у здравственим уста-
новама терцијарног нивоа дечије здравстве-
не заштите и са оболелима од COVID-19. На 
разговор ће бити позвани само они канди-
дати који уђу у ужи избор. Пријаве и доказе 
о испуњености услова кандидати могу пре-
дати лично на Архиви Института или посла-
ти поштом на наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс за медицинске сестре – технича-
ре”. Кандидат који буде изабран за пријем у 
радни однос, пре склапања уговора о раду 
доставља оверене фотокопије: дипломе, 
сведочанства за сваку годину школовања, 
уверења о положеном стручном испиту, 
решења о упису у именик у Комору медицин-
ских сестара и техничара Србије и лиценцу 
уколико је поседује, одјаве са претходног 
осигурања – МА образац, фотокопију личне 
карте и радну књижицу уколико је поседује 
(због израчунавања стажа и минулог рада) 
или М4 листинг из РФ ПИО, картицу здрав-
ственог осигурања.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Виши радиолошки техничар
у дијагностици, за потребе Одсека за 

инвазивну дијагностику и интервентне 
процедуре, на одређено време  
по основу замене, до повратка  

радника са боловања

УСЛОВИ: високо образовање, виши радио-
лошки техничар; најмање 6 месеци радног 
искуства у наведеном звању; положен струч-
ни испит, лиценца. Кандидати су дужни да 

доставе: кратку биографију, фотокопију лич-
не карте, фотокопију дипломе о завршеном 
образовању, фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце, 
фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда посло-
давца и сл.), фотокопије уговора о раду, тј. 
потврде о волотирању, потврде о обавље-
ном раду од стране начелника служби здрав-
ствених установа на меморандуму, времену 
проведеном на раду и оценама рада канди-
дата, уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра – техничар
на неонатологији, на одређено време по 
основу замене до повратка радника са 

боловања Одељење неонатологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, меди-
цинска сестра, здравствени техничар – 
педијатријски/општи смер, положен стручни 
испити, најмање 6 месеци радног исксутва. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда посло-
давца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претход-
но искуство у раду, додатно образовање или 
способљеност, дужина трајања школовања 
и сл.). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се примају. Прија-
ве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу Клинике, са назнаком радног места за 
које се конкурише. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Доктор медицине
на одређено време до 30.06.2021. 

године, у Одељењу за респираторне 
инфекције и фебрилна стања  

у Служби опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају следеће посебне 
услове: високо образовање на интегриса-
ним академским студијима, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца за рад; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине. 

Благајник
на одређено време до 30.06.2021. 
године у Одељењу за финансијске 

послове, у Служби за правне и 
економско-финансијске послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају следеће посебне 

услове: средње образовање – IV степен; 
познавање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у 
оригиналу или оверене копије, не старије од 
6 месеци, и то: пријаву на оглас, биографију 
са адресом и бројем телефона; диплому о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном стручном испиту; 
лиценцу или решење о упису у одговарајућу 
комору; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена кандидата); 
уверење о држављанству РС; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; при-
ликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Опис посло-
ва: утврђен Правилником о организацији 
и систематизацији послова Дома здравља 
Крагујевац. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Кандидати који испуњавају услове огласа 
биће позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Оглас је објављен и 
на интернет презентацији Министарства 
здравља Републике Србије и интернет пре-
зентацији ДЗ Крагујевац. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. По 
завршетку огласа предата документа се неће 
враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/323-087. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на горенаведену адресу. 

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине специјалиста 
педијатрије

на одређено време због замене  
радника на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VII/2 степен школске 
спреме; положен специјалистички испит из 
педијатрије; важећа лиценца. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву са биографијом доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; уверење 
о положеном специјалистичком испиту; уве-
рење о положеном државном испиту; важећу 
лиценцу; биографију са адресом и контакт 
телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доста-
вити лично или поштом на адресу: Општа 
болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Кон-
такт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

Лабораторијски техничар
на одређено време због замене  

радника на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: IV степен стручне 
спреме, лабораторијски техничар, положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да 
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уз пријаву са биографијом доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи; оверен пре-
пис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; лиценцу; потврду издату 
од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству у струци након положе-
ног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца), биогра-
фију са адресом и контакт телефон, лицен-
цу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на адресу: Општа болни-
ца Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, 
најмање 6 месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гине-
кологије и акушерства, стручни спит, положен 
специјалистички испит, чиценца, едукација 
(курс) из цитологије, колпоскопије и шко-
ла ултразвука, најмање 3 године и 6 месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопија-
ма докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наве-
деној адреси са назнаком за који конкурс се 
подноси пријава. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарни-
це, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд 
Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 
на одређено време по основу замене 

привремено одсутног запосленог, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема и услови за 
обављање послова: средња медицинска 
школа, општи или педијатријски смер, поло-
жен стручни испит, лиценца за рад, радно 
искуство 6 месеци.

Опис послова: спроводи здравствено-васпит-
ни рад, обавља општу и специјалну негу у 
рехабилитацији; обавља послове везане за 
личну хигијену и исхрану пацијената; спро-
води прописану терапију и води медицин-
ску документацију и евиденцију; стара се 
о благовременом присуству пацијената на 
терапији по утврђеном распореду; учествује 
у пратњи пацијента при транспорту у дру-
гу медицинску установу или у другим орга-
низованим одласцима пацијената; обавља и 
друге послове у оквиру своје струке у смен-
ском раду и по налогу главне сестре службе 
или болнице, као и начелника службе или 
дежурног лекара.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву се подносе фотоко-
пије: дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о радном 
искуству (уговори о раду, волонтерски уго-
вори, потврда послодавца и сл.), уверење 
о положеном стручном испиту и лиценце 
за рад. Приликом заснивања радног односа 
кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се прима, потврду да се 
против лица не води судски поступак као 
и потврду о неосуђиваности. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу: Спе-
цијална болница за церебралну парализу и 
развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а – Правна служба. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, за рад у Служби за 
здравствену заштиту одраслих 
становника, хитну медицинску 

помоћ, кућно лечење и поливалентну 
патронажу, на одређено време до 30. 

јуна 2021. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени су Законом о раду. 
Посебни услови: IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа, образовни про-
фил: медицинска сестра – техничар; поло-
жен стручни испит; упис у комору МСТС. 
Као доказе о испуњености услова кандидат 
уз молбу за пријем у радни однос треба да 

достави: својеручно потписану молбу за 
пријем и биографију; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи; оверену фотокопију уверења (потвр-
де) о положеном стручном испиту; очитану 
личну карте; фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме); ове-
рену фотокопију решења о упису у комору 
МСТС. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Дом здравља 
Рековац. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Кандидати који 
се благовремено јаве на оглас са потпуном 
конкурсном документацијом и који испуња-
вају услове огласа биће позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за доношење одлуке о пријему. 
Одлука о избору кандидата донеће се најкас-
није у року од 30 дана од истека рока за под-
ношење пријава. Пријаве се подносе лично, 
радним даном од 7.00 до 14.00 часова, у 
Правној служби Дома здравља Рековац или 
путем поште на адресу: Дом здравља Реко-
вац, Јохана Јоханесона бб, 35260 Рековац, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место медицинска сес-
тра – техничар“: Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве као и пријаве са неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. 
Докази приложени уз пријаву биће враћени 
кандидатима који нису примљени у радни 
однос само на њихов захтев.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слободе бб
тел. 034/6312-306

Ауто-механичар
на одређено време

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење) и посебни услови утврђени 
Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Заводу. Посебни 
услови: V/III степен стручне спреме, возачка 
дозвола Б категорије.

Опис послова: послови ауто-механичара у 
складу са Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова у Заво-
ду за хитну медицинску помоћ Крагујевац. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подно-
се следећа документа, у оригиналу или ове-
реној копији: диплому средње школе (V/III 
степен); уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); уверење Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
или други доказ о радном искуству; доказ да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда), не старије од 6 месеци; 
уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), 
не старије од 6 месеци; докази о додатном 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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стручном образовању или оспособљености 
(уколико их кандидат поседује); возачку 
дозволу Б категорије; кратку биографију, са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Завод за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацију „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Оглас је објављен 
и на интернет презентацији Министарства 
здравља РС и интернет презентацији Завода. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. 
По завршетку конкурса предата докумен-
та се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе 
лично или путем поште у затвореној ковер-
ти (препоручено) на адресу: Завод за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац, Слободе бб, 
34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос – радно место 
ауто-механичар”.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слободе бб
тел. 034/6312-306

Дипломирани економиста  
за финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време

УСЛОВИ: општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење) и додатна знања 
утврђена Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова у Заво-
ду; знање рада на рачунару.

Опис послова: послови дипломираног еко-
номисте за финансијско-рачуноводстве-
не послове, у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подно-
се следећа документа у оригиналу или ове-
реној копији: диплому економског факултета 
(VII/1 степен, 240 ЕСПБ бодова); уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена канди-
дата); уверење Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање или други 
доказ о радном искуству; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда), не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице), не старије 
од 6 месеци; докази о додатном стручном 
образовању или оспособљености (уколико 
их кандидат поседује); кратка биографија, 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адре-
сом. Пријавом на оглас кандидат даје своју 

сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Завод 
за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање.Оглас ће бити објављен и на интернет 
презентацији Министарства здравља РС и 
интернет презентацији Завода. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који се јаве на оглас, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. 
Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се 
подносе лично или путем поште у затворе-
ној коверти (препоручено) на адресу: Завод 
за хитну медицинску помоћ Крагујевац, 
Слободе бб, 34000 Крагујевац, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос 
– радно место дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ

ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слободе бб

тел. 034/6312-306

Оглас објављен 10.03.2021. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: ауто-меха-
ничар, поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Програмер – инжењер
за рад у Кабинету за информатичку 
подршку Ковид-болнице Крушевац, 

пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
електротехничком или природно-матема-
тичком факултету или факултету организа-
ционих наука (на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним сту-
дијама), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 

2. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
за рад при правним и економским 

пословима Ковид-болнице Крушевац, 
пробни рад од 6 месеци за рад

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, завршен прав-
ни факултет на основним академским сту-
дијама у обиму од 240 ЕСП бодова, знање 
рада на рачунару.

3. Администратор базе података
за рад у Кабинету за информатичку 
подршку Ковид-болнице Крушевац, 

пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 

пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама у трајању до три године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, информатичке 
струке; поседовање сертификата за рад у 
бази података или SQL. 

4. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид-болнице Крушевац, 

пробни рад од 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен еко-
номског смера, знање рада на рачунару. 

5. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид-болнице Крушевац, 

пробни рад од 6 месеци 
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен, 
правног смера, знање рада на рачунару. 

6. Магационер/економ
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
пробни рад од 6 месеци 

УСЛОВИ: средње образовање. 

ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику 
о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац. Кандидати под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења или 
сертификата за радно место под редним 
бројем 3, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме). Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Изабрани кандида-
ти пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком 
„За оглас” са називом и редним бројем рад-
ног места за које се конкурише, искључиво 
поштом на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Фармацеутски техничар
за рад у Болничкој апотеци при 

Заједничким медицинским пословима, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа фарма-
цеутског смера, IV степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: пре-
ма Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац. 
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Заинтересовани кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко прези-
ме), оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни оснос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са назнаком „За оглас” 
са називом и редним бројем радног места 
за које се конкурише искључиво поштом на 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци, за рад у 
Служби за лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа, смер лабораторијски тех-
ничар, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору. Опис посло-
ва: утврђен Правилником о организацији 
и систематизацији послова Дома здравља 
Крушевац. Кандидати који се пријављују на 
оглас достављају: пријаву у којој наводе за 
које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад или решења о упи-
су у комору; изјаву да су здравствено спо-
собни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
О потреби спровођења даљих разговора са 
кандидатима који се јаве на оглас, а ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује дирек-
тор. О коначном избору кандидата одлучује 
директор. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведени документ у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на навадену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Дипломирани правник за рад на 
пословима: правно кадровски 

аналитичар
на одређено време до 30.06.2021. 

године, за рад у Одељењу за правне, 
кадровске и административне послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: високо образовање 
на основним студијама права у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, односно на основним 
академским студијама права у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; положен право-
судни испит; знање рада на рачунару. Опис 
послова: Утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова. Кандида-
ти који се пријављују на оглас достављају: 
пријаву на оглас; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном правосудном испиту, изјаву да 
су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву, фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности. У сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. О потреби спровођења даљих 
разговора са кандидатима који се јаве на 
оглас, а ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кан-
дидата одлучује директор. Изабрани канди-
дат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведени документ у 
остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са документацијом доставити на наведену 
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 

уређаја и опреме
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове Службе за 
техничке, помоћне и друге сличне 

послове, на одређено време на 3 месеца 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; грађевинске, елек-
тротехничке или машинске струке, на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
грађевинске, електротехничке или машинске 
струке VII/1 степен стручне спреме, знање 
рада на рачунару; положен одговарајући 

стручни испит из области рада, у складу са 
законом. Опис послова: према Правилнику 
о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац. Заинтересова-
ни кандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), доказ, однос-
но изјаву о познавању рада на рачуна-
ру. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаву доставити у затвореној коверти, 
са назнаком „За оглас“ и називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, 
искључиво поштом на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Сервирка
при техничким пословима  
Ковид-болнице Крушевац,  

пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно 
основно образовање и радно искуство на 
тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу ове уредбе.

2. Спремач – спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, при техничким 
пословима Ковид-болнице Крушевац, 

пробни рад 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа. 

ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику 
о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац. Кандидати под-
носе: за радно место под бр. 1: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи са потврдом о 
радном искуству на наведеним пословима, 
фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фото-
копију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), за радно место под бр. 
2: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи, 
фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме). Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
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за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Изабрани кандида-
ти пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком 
„За оглас“, са називом и редним бројем рад-
ног места за које се конкурише, искључиво 
поштом на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави 

Моравска 2

Магистар фармације
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: високо образовање фармацеутски 
факултет, на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, стручни испит; лииценца 
и решење о упису у комору; најмање шест 
месеци радног искуства у звању магистар 
фармације. Опис послова: предвиђен систе-
матизацијом послова установе, за послове 
магистар фармације.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, оверену копију дипло-
ме о положеном специјалистичком испиту, 
стручном испиту, оверену копију лиценце и 
решења о упису у комору, фотокопију рад-
не књижице или потврду послодавца (други 
доказ о радном искуству), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге венчаних уколико је канди-
дат променио презиме, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству, копију/
очитану личну карту. Напомена: Лекарско 
уверење којим се доказује здравствена спо-
собност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре 
пријема у радни однос. Комисија ће разма-
трати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос обавиће се 
разговор, ради прибављања додатних реле-
вантних података за доношење одлуке о 
изборукандидата. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Млави. 
Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана 
објављивања у Службеном гласилу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаве слати у затвореним ковертама на 
адресу: Општа болница Петровац на Млави, 

Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или 
доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговре-
мене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору 
кандидата. Текст јавног огласа се објављује 
у службеном гласилу Националне службе за 
запошљавање „Послови“, на интернет стра-
ници Министарства здравља, огласној табли 
и сајту Опште болнице Петровац на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина

Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-014

Возач санитетског возила
у јединици за правно, економско-

финансијске, техничке и друге сличне 
послове, на одређено време од шест 

месеци

УСЛОВИ: средње образовање; возач-
ка дозвола Б категорије. Потребна доку-
ментација: оверена фотокопија дипломе 
о завршеном III степену стручне спреме; 
фотокопија возачке дозволе Б категорије; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; уверење надлежне поли-
цијске управе да лице није осуђивано; уве-
рење надлежног суда да се против лица не 
води поступак; лекарско уверење о здрав-
ственој способности за управљање мотор-
ним возилом.

Опис послова за радно место одређен је 
Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места у Дому здравља Осечина. 
Послови и задаци: врши хитан санитетски 
превоз пацијената; врши санитетски превоз 
пацијената, који није хитан, али је оправдан 
и медицински неопходан; помаже приликом 
уношења и изношења непокретних пације-
ната; одржава, прати и води евиденцију о 
исправност возила и опреме у возилу; одго-
воран је за средства рада и њихово правилно 
коришћење, требује резервене делове, пот-
рошни материјал, потребан алат и опрему. 
Врши свакодневни преглед исправности вози-
ла и стара се о њиховом одржавању. Предла-
же слање возила у одговарајући сервис уко-
лико нема могућности да се поправка изврши 
одмах у куругу Дома здравља. Даје предлог 
о замени дотрајалих делова како би вози-
ло било што дуже у употреби. Води књигу о 
замењеним деловима и исте враћа у магацин. 
Одговоран је за алат и инвентар. Обавља и 
друге послове по налогу руководиоца. За свој 
рад одговоран је начелнику јединице.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”, код Националне службе за запошља-
вање и на сајту Министарства здравља РС. 
Обавештење о избору кандидата, кандида-
тима ће бити достављено у року од 15 дана 
од дана доношења одлуке о избору. Канди-
дати који се јаве на оглас могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Пријаве предати лично или путем поште на 
горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац
Др Ђорђа Ковачевића 27

Доктор медицине
на одређено време ради замене и до 
повратка запослене са трудничког 
боловања и породиљског одсуства, 

за рад у Служби здравствене заштите 
одраслих грађана

2 извршиоца

Опис послова: обавља послове доктора 
медицине служби здравствене заштите одра-
слих грађана у складу са правилима из доме-
на своје струке и занимања.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит за звање докто-
ра медицине, поседовање важеће лицен-
це за рад, односно решења о упису у име-
ник Лекарске коморе. Кандидати уз писану 
пријаву достављају: оверену копију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, ове-
рену копију уверења о положеном стручном 
испиту за звање доктора медицине, овере-
ну копију важеће лиценце за рад, односно 
решења о упису у именик Лекарске комо-
ре, биографију, копију личне карте (читач 
електронске личне карте), извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге вен-
чаних уколико је дошло до промене презиме-
на, доказ да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице), не старије 
од шест месеци од дана расписивања огласа, 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење надлежног суда), 
не старије од шест месеци од дана расписи-
вања огласа, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци од 
дана расписивања огласа. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ НСЗ. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. По завршетку огласа предата 
документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“ – 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

интерна медицина
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши и интернистичке пре-
гледе пацијената, врши интерпретацију 
електрокардиограма, предлаже медикамен-
тозну и другу терапију у извештају о здрав-
ственом стању пацијента, ради у комисијама 
уколико је то потребно, фактурише здравс-
твене услуге које пружа, ради и друге посло-
ве из области своје струке по налогу непо-
средног руководиоца и начелника службе, 
којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација 
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из интерне медицине, едукација из ултраз-
вучне дијагностике; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из интерне медицине, еду-
кација из ултразвучне дијагностике; струч-
ни испит; лиценца; специјалистички испит; 
најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши прве, друге и контролне 
лекарске прегледе у току физикалног третма-
на, врши лекарски преглед у стану, обавља 
систематски преглед школске и предшкол-
ске деце ради откривања деформитета и 
ради на програму отклањања деформитета, 
учествује у руковођењу тимским састанцима, 
координира са другим медицинским радници-
ма у процесу рехабилитације, врши контролу 
рада физиотерапеута, указује хитну помоћ, 
обавља ласеротерапију, издаје мишљење 
о радној способности, одређује ортопедска 
помагала и врши надзор над употребом орто-
педских помагала, врши одређивање биодо-
за, осцилографије, динамометрије, обавља 
тест кардиоваскуларног оптерећења, испи-
тивање статике тела, испитивање функције 
хода, стимулацију експоненцијалном струјом, 
као и мерења угла скитичне кривине према 
графији, води стручно-теоретске састанке 
организационе јединице, даје упутства за 
оглашавање радова у кући у зависности од 
професије, врши обуку родитеља за приме-
ну најједноставнијих вежби корисне тера-
пије, обуку дископатије закочења покретима, 
тумачење плантограма, фактурише здрав-
ствене услуге које пружа, ради у комисија-
ма и на посебним програмима, ради и друге 
послове из своје струке по налогу непосред-
ног руководиоца и начелника службе коме је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из физикал-
не медицине и рехабилитације; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из физи-
калне медицине и рехабилитације; струч-
ни испит; лиценца; специјалистички испит; 
најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 

држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

оториноларингологија
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши превентивне и кура-
тивне оториноларинголошке прегледе 
пацијената и даје своје мишљење, врши 
испитивање функције вестибуларног и кох-
леарног апарата на захтев ординирајућег 
доктора, пружање хитме медицинске помоћи 
(зауставља крварење из носа, вађење стра-
ног тела и др), оријентационивестибулар-
ни преглед, аудиолошки преглед, пред-
лаже медикаментозну и другу терапију у 
извештају о здравственом стању пацијента, 
врши прегледе и даје мишљења за комисије, 
по потреби, фактурише здравствене услуге 
које пружа, ради и све остале послове из 
области своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из оторинола-
рингологије; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из оториноларингологије; стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, фотокопију уве-
рења о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста у 
специјалистичкој делатности

Одељење заштите менталног здравља, 
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши психијатријску екс-
порацију и обраду пацијента, примењује 
савремене методе дијагностике и терапије 
у збрињавању психијатријских стања, пред-
лаже медикаментозну и другу терапију у 
извештају о здравстеном стању пацијен-
та, обавља индивидуални психотерапијски 
третман, води медицинску документацију о 
свом раду, учествује у раду стручног тима 
на нивоу одељења, сарађује са здравстве-
ним и другим установама у решавању пси-
хијатријских проблема, фактурише здравс-
твене услуге које пружа, обавља и све друге 
послове из домена своје струке по налогу 
непосредног руковоиоца и начелника служ-
бе коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање: медицин-
ски факултет, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из неу-
ропсихијатрије или психијатрије; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из неуропси-
хијатрије или психијатрије; стручни испит; 
лиценца, најмање шест месеци радног иску-

ства у звању доктора медицине, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу прило-
жити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, у Служби за ЗЗ одраслих 

становника, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог, пробни 

рад 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о 
осигураницима, здравственом стању корис-
ника и популације, учествује у превентив-
ним прегледима, скрининзима и здравстве-
но-васпитном раду, врши примарну обраду 
ране/завој и по потреби компресивни завој и 
тампонаду, ставља фиксациони завој и врши 
скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, 
инфузија, врши апликовање хуманог имуно-
глобулина и других лекова, инцизија, транс-
портну имобилизацију, обраду опекотина, 
испирање уха, превијање у стану болесника, 
даје вакцине у амбуланти и на терену, као 
и ињекције у сужби и стану болесника, пра-
ти болесника до болнице, по налогу лекара, 
врши требовање и набавку ампулираних леко-
ва и инструмената. Контролише рок трајања 
лекова и санитетског материјала и контроли-
ше хладни ланац лекова, ради са компјутери-
ма и видео терминалима, обавља послове на 
пријему пацијената, наплата партиципације у 
складу са прописима и слично, одговорна је за 
правилно вођење медицинске документације, 
фактурише здравствене услуге које пружа, 
одговорна је за потрошњу и залихе ампулира-
них лекова, вакцина и санитетског материја-
ла, учествује у изради извештаја, учествује 
у спровођењу плана здравствено-васпитног 
рада, ради у тиму, врши заказивање пације-
ната лично и телефоном, врши стерилизацију 
инструмената, обавља дезинфекцију радног 
простора у интервенцијама, превијалишту и 
ординацији, разврстава медицински отпад, 
обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, 
узима брис рана, ради и остале послове из 
свог делокруга по налогу одговорне сестре, 
за свој рад одговора одговорној медицинској 
сестри, непосредном руководиоцу и начелни-
ку службе.

УСЛОВИ: медицинска школа, средње обра-
зовање, општи смер; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре / техничара, 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа, поштом 
или личном доставом у писарницу Дома 
здравља „Др Милутин Ивковић”, Кнез Дани-
лова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкури-
ше. Резултати огласа ће бити објављени на 
сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и 
на огласној табли – IV спрат.
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Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја 
Цара Лазара 89/2

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кан-
дидати који поред општих услова прописа-
них Законом, испуњавају и следеће усло-
ве: имају високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, психолошких, педагошких 
и андрагошких наука, специјалне едукације 
и рехабилитације, социолошких, политичких, 
економских или медицинских наука; да су 
држављани Републике Србије; да имају нај-
мање пет година радног искуства у струци; 
да нису осуђивани и да се против њих не 
води кривични поступак.

ОСТАЛО: Кандидат за директора установе 
уз конкурсну документацију подноси: копију 
или очитану личну карту; извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса; диплома којом се потврђује 
стручна спрема; исправа којом се доказује 
стечено радно искуство у струци; радну био-
графију; писани програм рада за мандатни 
период; потврда да није осуђиван као и да 
се против њега не води кривични поступак. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној копији, која је оверена у општини 
или суду или код јавног бележника. Пријаве 
са обавезном документацијом подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за избор и именовање директора”. 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
без приложених доказа неће се узимати у 
разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРИЈЕПОЉЕ У ПРИЈЕПОЉУ

31300 Пријепоље 
Санџачких бригада бб

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: За директора центра за социјал-
ни рад може бити именован држављанин 
Републике Србије, који је стекао високо 
образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, однос-
но стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких, 
андрагошких и социолошких наука, однос-
но стручни назив дипломирани социјални 
радник и има најмање пет година радног 
искуства у струци. Уз пријаву на конкурс, са 

радном биографијом, кандидат је дужан да 
поднесе програм рада за мандатни период 
на који се врши именовање, оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми, потвр-
ду о радном искуству у струци, уверење 
о држављанству, уверење да није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични 
поступак. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”, 
а пријаве на конкурс могу бити послате 
поштом или предате непосредно у Центру 
за социјални рад Пријепоље сваког рад-
ног дана од 07 до 14.30, на горе наведену 
адресу. Неблаговремено поднете пријаве и 
пријаве без потребне документације неће 
се разматрати.

ЦЕНТАР „ЖИВЕТИ УСПРАВНО“
21000 Нови Сад, Јеврејска 20

тел. 021/424-291
e-mail: ljiljacakmak@gmail.com

Персонални асистент 
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: лице са завршеним III, IV, V, VI 
или VII/1 степеном стручне спреме у било 
ком занимању, основна информатичка обу-
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). 
Обезбеђен превоз, пробни рад. Слање прија-
ве за запослење мејлом, јављање кандида-
та на горенаведени контакт телефон. Рок за 
пријаву је 01.04.2021. године.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА

12300 Петровац на Млави 
Српских владара 284

тел. 012/331-473

Руководилац Службе услуга  
у заједници

у Центру за социјални рад  
општина Петровац и Жагубица, у 

Петровцу на Млави као месту рада

УСЛОВИ: 1. високо образовање струке: дипл. 
педагог, дипл. специјални педагог, односно 
дипл. дефектолог смера превенција и трет-
ман поремећаја у понашању, односно мастер 
дефектолог, који је на основним студијама 
завршио смер превенцију и третман поре-
мећаја у понашању, или дипл. социјални 
радник; 2. држављанство Републике Србије; 
3. да има општу здравствену способност; 4. 
да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном 
органу; 5. најмање година радног искуства 
у социјалној заштити; 6. предност имају 
кандидати са мастер дипломом и лиценцом 
за рад у социјалној заштити и положеним 
возачким испитом Б категорије.

Стручни радник на управно-правним 
пословима

у Центру за социјални рад  
општина Петровац и Жагубица,  

у Петровцу на Млави као месту рада  
(на пословима локалне заједнице) 

УСЛОВИ: 1. завршено високо образовање 
струке дипл. правник; мастер дипл. прав-
ник; 2. држављанство Републике Србије; 3. 
да има општу здравствену способност; 4. да 
кандидат није осуђиван за кривично дело 

на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; 5. најмање година радног иску-
ства у струци; 6. предност имају кандидати 
са радним искуством у социјалној заштити и 
кандидати са положеним возачким испитом 
Б категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци), лекар-
ско уверење, уверење да кандидат није под 
истрагом и да се не води кривични посту-
пак, уверење да није осуђиван, потврда о 
радном искуству, очитана лична карта, крат-
ка биографија са контакт подацима. За рад-
но место руководиоца службе у заједници је 
потребно доставити и оверене фотокопије 
мастер дипломе и лиценце за рад у социјал-
ној заштити, уколико их кандидат посе-
дује. Уколико кандидати поседују возачку 
дозволу Б категорије, доставити очитани 
документ. Опис послова на које се конкурс 
односи објављен је у Информатору о раду 
Центра за социјални рад општина Петро-
вац и Жагубица, који се може погледати 
на интернет страници оснивача ЦСР: www.
petrovacnamlavi.rs. Пријаву на конкурс са 
документацијом којом се доказује испуња-
вање услова за заснивање радног односа 
доставити у року од 8 дана од дана оглаша-
вања конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаву на кон-
курс слати на адресу: Центар за социјални 
рад општина Петровац и Жагубица, Српских 
владара 284, 12300 Петровац на Млави, са 
назнаком: „Пријава на конкурс“, телефон: 
012/331-473. Напомена: Сви изрази, појмо-
ви, именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„СОЛИДАРНОСТ” 
ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ  

И МИОНИЦА
14240 Љиг, Карађорђева 8

тел. 014/3445-112

Возач путничког возила
за сва три одељења Центра  
(Љиг, Лајковац и Мионица) 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
треба да испуњава и следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије; да има IV 
степен стручне спреме, положен возачки 
испит за Б категорију и најмање пет годи-
на возачког стажа, познавање рада на рачу-
нару (провера); најмање пет година радног 
искуства. Кандидат је дужан да уз пријаву 
са биографским подацима поднесе доказ о 
стручној спреми, доказ о радном искуству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични посту-
пак. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу: Заједнички центар за 
социјални рад „Солидарност“ за општине 
Љиг, Лајковац и Мионица, Карађорђева 8, 
14240 Љиг, са назнаком „За конкурс”.
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Ветерина / Индустрија и грађевинарство

Ветерина

„МЕТАЛ ХЕМИКО” ДОО
24430 Ада, Виноградарска 9

Бабичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња пољопривредна школа, 
ветеринарски техничар или сточарски тех-
ничар; радно искуство на фарми је пред-
ност али није неопходан услов; одговор-
ност, марљивост и преданост послу. Нудимо: 
редовну плату, константно усавршавање и 
пријатно радно окружење. Уколико сте заин-
тересовани за наведену позицију, пошаљите 
своју радну биографију на: halasjvk@gmail.
com. Само кандидати који уђу у ужи круг 
биће обавештени о исходу конкурса. Рок за 
конкурисање: 31.03.2021.

Индустрија и грађевинарство

„NECTAR” DOO
Владичин Хан 
Светосавска 78

тел. 064/868-4282

Оператер у производњи
10 извршилаца

Опис посла: рукује уређајима за гњечење, мле-
вење, баланширање, пастеризацију и хлађење 
сировина или руковање уређајем за пресовање 
или руковање асептик уређајем или руковање 
уређајима за фину филтрацију сока или при-
према цистерни за пријем матичног сока, 
филтрираног сока и полуконцентрата или 
руковање уређајем за прање или руковање 
уређајем за деароматизацију и концентрисање.

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме, 
школа за КВ раднике, манипулант у прехрам-
беној производњи, механичар, електричар 
или друго слично занимање, са и без радног 
искуства.

Нудимо: професионални изазов у домаћој ком-
панији са лидерском позицијом на тржишту, 
позитивну радну атмосферу, рад у сложном и 
јаком тиму са израженим породичним вредно-
стима. Пријаве слати на адресу: Владичин Хан, 
Светосавска 78 или на е-mail: posao@nectar.rs 
ili goran.markovic@nectar.rs. CV се може остави-
ти и на капији предузећа у Владичином Хану, 
најкасније до 26.03.2021. године.

ЖГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

Возач
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме, возачка дозвола Ц категорије, возачка 
дозвола ЦЕ категорије, минимум 12 месеци 
радног искуства. 

Ауто-механичар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме, минимум 12 месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 17.04.2021. 
године. Начин конкурисања: позивом на 
011/2510-961 (Александар Петковић) или 
послати радну биографију на: zgp@beotel.rs.

„STELL-IMPLEX” DOO  
BAČKA PALANKA

OGRANAK „STEEL-IMPLEX” KRALJEVO
36000 Краљево, Аеродромска 3
тел. 060/659-63-55, 036/383-540
e-mail: kraljevo@steelimplex.rs

Багер оператер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, рукова-
лац багера цикличног деловања, руковалац 
једноставних грађевинских машина; потреб-
но радно искуство; енглески језик – почетни 
ниво; диплома о стручној оспособљености за 
руковаоца грађевинским машинама. 

Радник на траци за рециклажу 
пластике

4 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, потреб-
но радно искуство; енглески језик – почетни 
ниво; потврда да лице није осуђивано и да 
се против њега не води кривични поступак. 

Радник у производњи и сортирању 
секундарних сировина

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, потреб-
но радно искуство; енглески језик – почетни 
ниво; потврда да лице није осуђивано и да 
се против њега не води кривични поступак. 

ОСТАЛО: Обезбеђена исхрана. Пробни рад 
до једног месеца. Лице за контакт: Бојана 
Букумирић.

АД „ИЗОЛИР” ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК АЛИБУНАР

Оператер на екструдеру

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме 
машинског или електро смера; амбициоз-
ност, лојалност, осећај за тимски рад, усме-
реност ка резултатима, комуникативност и 
уверљивост. Радни задаци: рад на линији за 
екструзију полиетиленских цеви и бризгање 
полиетиленских сегмената. Место рада: 
Алибунар. Нудимо: могућност напредовања 
и професионалног усавршавања. Сви кан-

дидати могу послати пријаве закључно са 
31.03.2021. године, на адресу: АД „Изолир“, 
Новосадски пут бб, 23000 Зрењанин, или на 
имејл: office@izolir.rs, proizvodnja@izolir.rs. 
Особе за контакт: Маја Шкундрић, 063/508-
276 (кадровско), Андрић Синиша 062/200-
128 (шеф производње). 

„ИТС БАЛКАН“ ДОО
e-mail: itsbalkan@gmail.com

Заваривачи МИГ/МАГ или CO2 поступком
20 извршилаца

УСЛОВИ: МИГ/МАГ и CO2 заваривач са иску-
ством; пожељно поседовање атеста, није 
пресудно; заснивање радног односа на 
одређено време са могућношћу преласка на 
неодређено време. Место рада је Ковин.

Аналитичар тржишта роба  
и радне снаге

Опис послова: анализа тржишта металних 
производа и конструкција, анализа радне 
снаге на тржишту рада у Србији, праћење 
цена услуга и цене метала и материјала.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
без обзира на звање, основно знања рада на 
рачунару, основно знања енглеског језика, 
пожељно знање италијанског језика.

ОСТАЛО: Пријаве слати на мејл-адресу: 
itsbalkan@gmail.com.

Посао се не чека, посао се тражи
Први утисак је најважнији,

будите испред свих

mailto:zgp@beotel.rs
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Култура и информисање

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Дунавска 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано 
лице које поред општих услова прописаних 
законом испуњава и следеће услове: сте-
чено високо образовање из научне области 
правне или филолошке науке на студијама 
другог степена (мастер академске студије 
или специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и најмање три године 
радног искуства у култури; да се против кан-
дидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности; држављанство Републи-
ке Србије; општа здравствена способност.

ОСТАЛО: Документација која се прилаже 
уз пријаву на конкурс као доказ о испуње-
ности услова прописаних конкурсом: извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 
шест месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); диплома о стеченом високом образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о радном искуству (потврда кандида-
та да има најмање 3 године рада у култури 
или оверена фотокопија радне књижице); 
уверење полицијске управе о некажња-
вању (не старије од шест месеци); уверење 
суда да кандидат није под истрагом, нити је 
подигнута оптужница, односно да се не води 
кривични поступак за кривична дела која се 
гоне по службеној дужности (не старије од 
шест месеци); доказ о општој здравственој 
способности (оригинал лекарско уверење), 
издато од стране здравствене установе 
регистроване за издавање уверења; краћи 
биографски подаци са прегледом кретања у 
радном односу и предлог Програма рада за 
четворогодишњи мандатни период. Рок за 
подношење пријава кандидата на конкурс је 
15 радних дана од дана објављивања кон-
курса. Пријава на конкурс са доказима под-
носи се препорученом пошиљком или лич-
но у затвореној коверти, на адресу: Градска 
библиотека у Новом Саду, Нови Сад, Дунав-
ска 1, са назнаком „За конкурс”. Благовреме-
на пријава је свака пријава која је поднета 
у року од 15 радних дана од дана објављи-
вања јавног конкурса. Потпуна пријава је 
свака пријава која садржи доказе којима 
се доказује испуњеност услова конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на 
јавни конкурс неће се разматрати. Сва оба-
вештења о јавном конкурсу могу се добити 
на телефон Правне службе: 021/520-615 и 
021/525-540. Подаци о изборном поступку: 
Управни одбор Градске библиотеке у Новом 
Саду ће у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса спровести изборни поступак, 
увидом у податке из пријаве, доказе дос-
тављене уз пријаву и усменим разговором са 
кандидатима који испуњавају услове пред-
виђене конкурсом, саставити листу кандида-
та и доставити Покрајинској влади образло-
жени предлог листе кандидата за директора 
Градске библиотеке у Новом Саду. Директо-

ра библиотеке именује Покрајинска влада 
Аутономне Покрајине Војводине уз саглас-
ност руководиоца Народне библиотеке, на 
период од четири године. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Студентски трг 12-16

тел. 011/2184-330

Сарадник у звању асистента  
за ужу научну област  

Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: диплома основних академских сту-
дија и мастер академских студија (студент 
докторских студија – органска хемија) и 
други услови утврђени Законом о високом 
образовању, Статутом Хемијског факултета 
и осталим општим актима Хемијског факул-
тета и Универзитета у Београду.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Органска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области за коју се канди-
дат бира и други услови на основу Закона 
о високом образовању, Статута Хемијског 
факултета и осталих општих аката Хемијског 
факултета и Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој школ-
ској спреми, потврда надлежног органа да кан-
дидат није осуђиван са правним последицама 
за кривична дела у смислу Закона о високом 
образовању и остало) достављају се искључи-
во поштом на адресу: Хемијски факултет у Бео-
граду, Студентски трг 12-16 или електронском 
поштом на адресу: office@chem.bg.ac.rs, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Студентски трг 16

1) Редовни професор за ужу научну 
област Физиологија животиња и 

човека
на Катедри за упоредну физиологију 

и екофизиологију у Институту за 
физиологију и биохемију „Иван Ђаја”

2) Ванредни професор за ужу научну 
област Физиологија животиња и 

човека
на Катедри за упоредну физиологију 

и екофизиологију у Институту за 
физиологију и биохемију „Иван Ђаја”, 

на одређено време од 5 година

3) Ванредни професор за ужу научну 
област Морфологија, систематика и 

филогенија животиња
на Катедри за зоологију бескичмењака и 
ентомологију у Институту за зоологију, 

на одређено време од 5 година

4) Доцент за ужу научну област 
Физиологија животиња и човека
на Катедри за упоредну физиологију 

и екофизиологију у Институту за 
физиологију и биохемију „Иван Ђаја”, 

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

5) Доцент за ужу научну област 
Биологија ћелија и ткива

на Катедри за биологију ћелија и ткива 
у Институту за зоологију, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, смисао за настав-
ни рад, непостојање сметње из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању и остали усло-
ви утврђени чланом 85 Закона о високом обра-
зовању. Пријаву са биографијом, овереним 
преписом дипломе и списком и сепаратима 
научних и стручних радова, доставити Архиви 
Факултета, Београд, Студентски трг 16, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”

11000 Београд
Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, по 

основу избора за директора у првом 
изборном периоду

УСЛОВИ: 1. да кандидати поседују одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 139, 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник”, број 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 
8/17, 4/18, 13/18 и 2/20), и то: дипломира-
ни инжењер електротехнике сви смерови 
енергетског одсека; дипломирани инжењер 
електронике, смер индустријске енергети-
ке; професор електротехнике, смер јаке 
струје; мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехни-
ке и рачунарства, на студијским програми-
ма из области енергетике; 2. да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Благовременом пријавом се сматра 
пријава поднета у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званич-
не странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о неосуђива-
ности за кривична дела и о непостојању 
дискриминаторног понашања из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (извод из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); доказ одговарајуће високошкол-
ске установе о познавању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику (оригинал или оверена фото-
копија) и кратку радну биографију. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-

цима, из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор, избор се врши у складу са 
Законом о основама система образовања и 
васпитања. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, кандидати изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве доставити секретаријату школе 
лично или путем поште. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА”

11050 Београд, Суботичка 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве прописане одредбама члана 122 став 3 
и 4, чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: директор 
предшколске установе може бити васпитач 
или стручни сарадник који има: 1. одгова-
рајуће високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника прописано чланом 
140 став 1 и 2 Закона, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (с 
тим да мора имати завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; директор 
предшколске установе може бити васпитач 
који има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за васпитача, и то: висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије); сту-
дијама у трајању од три године или више 
образовање; дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; обуку и 
положен испит за директора установе и нај-
мање 10 година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело или привредни преступ утврђен 
Законом о основама система образовања и 
васпитања, односно да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује вас-
питно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар 
(који се може преузети на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја: www.mpn.gov.rs), треба да приложи 
следећу документацију, у оригиналу или 
овереној фотокопији не старијој од шест 
месеци: дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу за наставника, 
васпитача или стручног сарадника; уверење 
(лиценцу) о положеном испиту за директо-
ра установе, уколико поседује (изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); доказ 
– потврду о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; уверење (не старије 
од 6 месеци) из надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење (не старије од 6 месеци) надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога, за кривич-
на дела из чл. 7 ст. 4 Правилника о ближим 
условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања; уверење (не старије 
од 6 месеци) надлежног привредног суда 
да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; доказ о 
знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико је надзор вршен, а уко-
лико није кандидат прилаже изјаву о истом; 
уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе, резултате 
стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико је 
спољашње вредновање вршено), а уколи-
ко није, кандидат прилаже изјаву о истом; 
лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (не старије од шест месеци) 
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прибавља се пре закључења уговора о 
раду; биографске податке – радну биогра-
фију и предлог плана рада директора. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријава на кон-
курс за избор директора, заједно са потреб-
ном документацијом, доставља се лично у 
седишту установе или путем поште препо-
рученом пошиљком у затвореној коверти, уз 
напомену „Конкурс за директора установе”, 
на горенаведену адресу. 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу 
научну област Микробиологија са 

имунологијом и имунохемијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука 
из научне области за коју се бира, научне, 
односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима са рецен-
зијама и способност за наставни рад; више 
научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима 
са рецензијама, односно оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију, патент, ори-
гинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скупо-
вима; завршен фармацеутски, медицински 
или биолошки факултет.

Ванредни професор за ужу научну 
област Фармацеутска-медицинска 

хемија и структурна анализа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука 
из научне области за коју се бира, научне, 
односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима са рецен-
зијама и способност за наставни рад; више 
научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима 
са рецензијама, односно оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију, патент, ори-
гинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима; 
завршен фармацеутски факултет.

Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
приложе: диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и 
стеченом научном називу доктора наука из 
одговарајуће научне области (фотокопије), 
биографију, списак радова, радове, уџбеник/

монографију/практикум/збирку задатака за 
ужу научну област за коју се бира, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уве-
рење о држављанству (фотокопија). Услови 
за избор у звање су прописани: Законом о 
високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника на Фармацеутском факул-
тету Универзитета у Београду, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом Фармаце-
утског факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област 
Фармакогнозија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора нау-
ка из научне области за коју се бира и има 
научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад; 
завршен фармацеутски факултет. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука из одгова-
рајуће научне области (оверене фотокопије), 
биографију, списак радова, радове, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уве-
рење о држављанству (фотокопија). Услови 
за избор у звање су прописани: Законом о 
високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника на Фармацеутском факул-
тету Универзитета у Београду, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом Фармаце-
утског факултета Универзитета у Београду. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се 
подносе у писаној форми Архиви Факултета 
лично или путем поште, Војводе Степе 450, 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН”

11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел./факс: 011/8438-217

e-mail: osbecmendiogen@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закон): 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, педаго-
га или психолога школе стечено: на студија-

ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик; 6) да има дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 8) да има обуку и поло-
жен испит за директора установе. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године, или вишим образовањем, за 
наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима обра-
зовања и васпитања у установи, након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је у обавези да приложи: 
1. оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 2. оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; 3. 
оригинал или оверену фотокопију потврде 
о радном стажу, најмање 8 година рада у 
области образовања (не старију од 6 месе-
ци); 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак: а) 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
б) потврђивањем оптужнице којој није прет-
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ходила истрага или в) доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога – за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); 5. оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); 6. оригинал или оверену фото-
копију уверења о неосуђиваности издатог 
од стране привредног суда да кандидат није 
осуђен правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, подносе 
га само кандидати који су и раније обављали 
функцију директора школе (не старије од 6 
месеци); 7. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); 8. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 9. доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) ако га поседује, а уколико је кандидат 
претходно обављао функцију директора шко-
ле и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања – фотокопија; 10. оригинал или овере-
ну фотокопију лекарског уверења о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (не старије од 6 месеци); 
11. оверену фотокопију лиценце за директо-
ра установе (ако је кандидат поседује); 12. 
пријаву на конкурс, са радном биографијом 
и прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Доказ о 
знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампан формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директо-
ра и потребном документацијом доставља 
на адресу школе, у затвореној коверти 
са назнаком: „Конкурс за избор директо-
ра школе” лично или путем поште. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Достављена 
документација се не враћа. Министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације 
коју му је доставио Школски одбор врши 
избор директора и доноси решење о њего-
вом именовању, о чему школа обаваештава 
лица која су се пријавила на конкурс. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 9.00 до 
14.00 часова, путем телефона: 8438-127.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ”
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 72
тел. 011/7130-656

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник разредне наставе у 
боравку

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане Законом о раду 
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 
1. т. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кан-
дидат је у обавези да приложи (у оригина-
лу или овереној копији) попуњен пријавни 
формулар (одштампан са интернет странице 
Министарства просвете), диплому о стече-
ном одговарајућем образовању на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или на студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела из чл. 139 ст. 1. т. 3 
Закона, тј. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); доказ 
о познавању српског језика – подноси само 
кандидат који није стекао образовање на 
српском језику; радну биографију. Доказ 
о физичкој, психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидат који буде изабран 
биће у обавези да, пре закључења уговора 
о раду, за документа која је приложио као 
оверену копију достави на увид оригинална 
документа. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом и достављају на 
наведену адресу са назнаком: „За конкурс”. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 

запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученици-
ма. Решење о избору кандидата донеће Кон-
курсна комисија у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ПУ „ЧАРОБНИ КУТАК”
11030 Београд, Космајска 25

тел. 064/2168-830
e-mail: vrtic@carobnikutak.rs

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Контакт са послодавцем може-
те остварити позивом на 064/216-88-30 и/
или слањем радне биографије на: vrtic@
carobnikutak.rs.

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Цетињска 5-7

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством – 

српски језик и књижевност
на одређено време, до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: општи услови за све кандидате: 
прописани чланом 24 став 1 Закона о раду 
и услови из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020), односно кандидат мора да има 
одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
држављанство РС, образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са ЕСПБ, знање српског језика; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање и да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима. Посебни услови: потребно је да кан-
дидат испуњава посебне услове у погледу 
врсте стручне спреме прописане у члану 2 
став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 132018, 7/2019 и 2/2020). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи, и 
то: кратку биографију - CV, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми за 
оне који су дипломирали пре 10. септембра 
2005. године; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверења о 
положеним испитима и просечној оцени и 
оверену фотокопију додатка дипломе за оне 
који су дипломирали после 10. септембра 
2005. године; оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченом звању мастер 
(уколико нису добили диплому), доказ да су 
стекли образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, оверену фотоко-
пију уверења о стеченој лиценци (уколико 
је поседују), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење да нису пра-
воснажном пресудом осуђивани за кривично 
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (наведено у општим условима конкур-
са), уверење о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Пријаве се дос-
тављају на наведену адресу школе, са наз-
наком „За конкурс”.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
11251 Остружница 
Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264

Наставник предметне наставе – 
наставник ликовне културе

на одређено време до истека мандата 
директора, односно до престанка 

дужности директора по другом основу, 
са 50% радног времена, пробни рад 3 

месеца

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: учесници конкурса треба да 
испуњавају услове прописане чланом 139 
и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 

то: 1. да имају одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник – Про-
светни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 
и 19/2020); 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад: Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја – http: //
www.mpn.gov.rs, треба да доставе следећа 
документа: 1. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
2. уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); 3. доказ да кан-
дидат није лице осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (члан 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања), не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); 4. 
доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском јези-
ку; 5. потписану биографију или CV. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе, а која утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 

пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаву са доказима 
о испуњености услова (потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом) доставити лично у просто-
рије секретаријата школе, радним даном од 
08.00 до 14.00 часова или на адресу школе: 
ОШ „Карађорђе”, Вука Караџића 11, Оструж-
ница. Додатне информације на телефон 
школе: 011/8071-264.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Медицинска сестра – васпитач  
у јасленој групи

УСЛОВИ: стечено средње образовање у 
трајању од 4 године – медицинска сестра 
васпитач, оспособљена за рад са децом 
узраста од 6 месеци до 2 године, са децом 
узраста од 2 до 3 године, лице које има 
средње образовање (медицинска сестра – 
васпитач) или лице које има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије) на који-
ма је оспособљено за рад са децом јасле-
ног узраста – васпитач, пожељно положен 
испит за лиценцу по прописима из области 
образовања. У радни однос у установи 
може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним Законом о основама систе-
ма образовања и васпиатања (чл. 139): да 
има одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве слати на 
имејл: kuca-maste@yahoo.com.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
(бр. 702 од 30.11.2016. године) за избор 
асистента за ужу научну област Неохеленис-
тика, предмет Грчка књижевност, поништава 
се у целости.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Рeдoвни прoфeсoр зa ужу нaучну 
oблaст Eлeктрoникa

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст 
Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни

на одређено време од 5 година

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст 
Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон), подзакон-
ским актима, условима предвиђеним општим 
актима Универзитета у Београду и општим 
актима Факултета.

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст 
Физичкa eлeктрoникa

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон), подзакон-
ским актима, условима предвиђеним општим 
актима Универзитета у Београду и општим 
актима Факултета. Посебан услов: предмети 
уже научне области за које се тражи про-
сечна оцена: Физичкa eлeктрoникa чврстoг 
тeлa, Mикрoeлeктрoникa и нaнoeлeктрoникa, 
Пoлупрoвoдничкe квaнтнe нaнoструктурe, 
Нaнoeлeктрoнскe нaпрaвe и Mикрoeлeк-
трoмeхaнички систeми.

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст 
Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон), подзакон-
ским актима, условима предвиђеним општим 
актима Универзитета у Београду и општим 
актима Факултета. Посебан услов: предмети 
уже научне области за које се тражи просеч-
на оцена: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa 
рачунарску технику и информатику.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак научних радова и радови у електрон-
ској форми на CD-у, копија дипломе односно 
уверења које важи до издавања дипломе са 
списком положених испита у току студија и 
уверење о држављанству), доставити у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса 
Архиви Факултета, Булевар краља Алексан-
дра 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

БОР

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3

тел. 019/544-560

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020), као и чл. 2 и 7 Правил-
ника о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 108/2015). Директор школе 
може да буде лице: које има одговарајуће 
високо образовање за наставника гимна-
зије, за педагога и психолога, стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет односно 
групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице 
из тачке 1 подтачка 2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; које није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
које има држављанство Републике Србије; 
које зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; које има дозволу 
за рад наставника или стручног сарадни-
ка – педагога и психолога; које има обуку и 
положен испит за директора установе; иза-
брани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност, дирек-
тору који не положи испит за директора у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност престаје дужност директора; које има 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; које 
није правноснажно осуђено за привредни 
преступ у вршењу раније дужности.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: одштампан, попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет 

странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену копију лекарског уве-
рења надлежне здравствене установе да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старију од 
шест месеци); уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а РС да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење треба 
да буде издато након расписивања конкур-
са); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старију 
од шест месеци); доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (овај доказ доставља кандидат који 
одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику); оверену копију доз-
воле за рад – лиценце наставника и стручног 
сарадника – педагога и психолога; ориги-
нал или оверену копију доказа да има обу-
ку и положен испит за директора установе 
(пријава уз коју није достављен овај доказ 
неће се сматрати непотпуном); потврду о 
дужини рада (најмање осам година) у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење надлежног привредног суда да кан-
дидат није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење треба да буде издато након распи-
сивања конкурса); уверење надлежног осно-
вног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога – за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита и 
друга кривична дела против службене дуж-
ности, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом 
(уверење треба да буде издато након рас-
писивања конкурса), оригинал или оверену 
копију доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора и оцену спољашњег вредновања 
(овај доказ доставља кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора устано-
ве ако је надзор вршен, односно ако струч-
но-педагошки надзор није вршен – изјаву да 
није вршен); оригинал или оверену копију 
доказа о резултату стручно-падагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) уколико га кандидат има; доказ 
(оригинал или оверена копија) о стеченом 
звању према прописима из области образо-
вања (пријава уз коју није достављен овај 
доказ неће се сматрати непотпуном); извод 
из матичне књиге рођених (на обрасцу са 
трајном важношћу, оригинал или оверена 
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копија); биографију са прегледом стручног 
усавршавања, кретања у служби и пред-
логом програма рада директора. Министар 
просвете, науке и технолошког развоја у 
року од 30 дана од дана пријема докумен-
тације из члана 123 став 17 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања врши 
избор директора установе и доноси решење 
о његовом именовању, о чему ће Гимназија 
обавестити лица која су се пријавила на кон-
курс. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Достављена документација 
не враћа се кандидату. Пријава на конкурс 
за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, предаје се лично у секрета-
ријату школе, од 08.00 до 14.00 часова или 
шаље препорученом пошиљком на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За комисију 
за избор директора”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона: 019/544-560, радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”

19210 Бор, Моше Пијаде бб

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање, о чему 
као доказ прилаже оверену копију дипломе 
о стручној спреми васпитача.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат за радно место спре-
мачице мора да има основно образовање, 
о чему као доказ прилаже оверену копију 
сведочанства.

ОСТАЛО: Услови за све кандидате су сле-
дећи: да имају одговарајуће образовање; 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способносг за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик 
на коме се осгварује васпитно-образовни 
рад. Уз оверену копију дипломе кандида-
ти достављају: пријавни формулар који се 
преузима са интернет сајта Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја; 
потписану биографију; оверену копију уве-
рења о држављанству (да није старије од 6 
месеци); оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал/оверену копију 
уверења о неосуђиваности (да није старије 
од 6 месеци). Сву наведену документацију 
кандидати достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” лично или на адресу Предшколске 
установе „Бамби” Бор, Моше Пијаде 66, Бор. 
Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат прибавља пре закључења 
уговора о раду, а доказ да зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад се доставља уз пријаву у случају 
да је одговарајуће образовање стечено ван 
територије Републике Србије. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара предшколске 
установе на број телефона: 030/2100-092. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија коју ће директор име-
новати посебним решењем. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање у Бору.

ЧАЧАК

ГИМНАЗИЈА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”

32300 Горњи Милановац
Милоша Великог 11

тел. 032/713-435

Наставник италијанског језика

УСЛОВИ: 1.1) да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/2020); 
1.2) да има одговарајуће образовање про-
писано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020) – настав-
ник италијанског језика; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-

ним формуларом достављају школи. Уз 
пријаву на конкурс кандидати достављају: 
биографију (CV) са наведеном адресом ста-
новања и контакт телефоном; доказ о одго-
варајућем образовању у складу са условима 
из тачке 1.1) и 1.2) (оверену копију дипломе, 
не старију од шест месеци), уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а РС 
(оригинал, да није старији од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија, не старија од шест месе-
ци – само учесник конкурса који је променио 
презиме после издавања уверење, односно 
дипломе), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, не старија од 
шест месеци), доказ о знању српског јези-
ка достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима достављају изабрани кандидати 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, а чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Одлу-
ку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија, након добијања резултата психо-
лошке процене кандидата, у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама Гимназије „Таковски 
устанак” у Горњем Милановцу, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену разговора 
бити обавештени на бројеве контакт теле-
фона које су навели у својим пријавама. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу.

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

32000 Чачак, Стоје Тошић 23
тел. 032/334-901

Наставник куварства  
са практичном наставом

Наставник услуживања  
са практичном наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: 1. 
одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 5/1, 16/15, 19/15, 11/16, 
2/17 и 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21 и чланом 
140 ЗОСОВ), стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), на студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; 2. 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3324.03.2021. |  Број 926 |   

дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик – образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику. Докази 
о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: 1. оригинал или овере-
на копија дипломе о одговарајућем образо-
вању; 2. потврда да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
издата по објављивању конкурса; 3. уве-
рење о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само онај 
кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику. Услов 
под бројем 2 – да запослени поседује пси-
хичку способност за рад, проверава се тако 
што се кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност кандидата дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријавни формулар и документацију кан-
дидати достављају и CV. Кандидати су дуж-
ни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни 
формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе: Стоје Тошић 23, 
32000 Чачак или предати лично у просто-
ријама школе, радним даном од 8.00 до 13 
часова, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАЈКА“

32250 Ивањица, Наде Поповић 48
тел. 032/662-796

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: директор предшколске устано-
ве може да буде лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 122, чланом 139 и 

140 ст. 1, 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилни-
ком о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 108/2015), и то: да 
поседује одговарајуће високо образовање и 
то: 1) за васпитача или стручног сарадника 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1. 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2. студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука – у ком случају је неоп-
ходно да ово лице има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) за васпитача или струч-
ног сарадника стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. год; 3) 
одговарајуће високо образовање за васпи-
тача стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или више обра-
зовање; да има одговарајуће радно искуство 
на пословима васпитања и образовања (у 
складу са чланом 122 ставови 3 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
да има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника (лиценцу); да је 
прошао обуку и положио испит за дирек-
тора установе; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
чланом 7 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и вас-
питања, и непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установе образо-
вања и васпитања прописано је да кан-
дидат за директора не може да буде лице 
које је правноснажно осуђено за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; да 
кандидат за директора не може да оства-
ри предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притво-
ра пре доношења оптужног предлога за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита 
и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 

правом – без обзира на изречену кривичну 
санкцију. Правилником је такође прописано 
да предност за избор директора има кан-
дидат који је стекао неко од звања према 
прописима из области образовања (канди-
дат који је стакао неко од звања у процесу 
напредовања у току рада може да прило-
жи и доказ о томе, овај доказ није обаве-
зан). Комисија за избор директора цениће и 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује, као и доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, 
ако је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора установе. Уз одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничног сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидат треба да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оригинал или овере-
ну фотокопију потврде о радном искуству у 
области васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања (не старију 
од 6 месеци); оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу; уверење 
о држављанству Републике Србије, (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење полицијске управе да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); уверење привредног 
суда да није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 30 дана); уверење основног суда да 
против кандидата у току избора није покре-
нут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предло-
га – за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију (оригинал или ове-
рена фотокопија издато након објављивања 
конкурса), доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику; 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) уколико је надзор вршен, а уко-
лико се на конкурс пријави кандидат који 
је претходно обављао дужност директора 
установе, дужан је да достави резултате 
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стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (оригинал или 
оверену фотокопију извештаја). Биографију 
са кратким прегледом кретања у служби, са 
предлогом програма рада директора устано-
ве. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност. 
Рок за за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријава на конкурс, са потребном докумен-
тацијом, подноси се поштом, препорученом 
пошиљком, у затвореној коверти, на адре-
су: Предшколска установа „Бајка” Ивањица, 
Наде Поповић 48, 32250 Ивањица, са назна-
ком: „Конкурс за директора установе” или се 
предају лично код секретара установе, рад-
ним даном од 10 до 14 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити код секре-
тара установе и преко тел. 032/662-796.

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 Чачак

Др Драгише Мишовића 146
тел. 032/372-560

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чла-
ном 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/17, 27/2018, 10/2019, 6/2020), услове 
прописане Правилником о ближим условима 
за избор директора установа образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/2015) 
и услове прописане одредбама Статута 
Машинско-саобраћајне школе у Чачку: да 
има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, 3) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да испуња-
ва услове за наставника средње стручне 
школе, подручја рада Машинство и обрада 
метала, Саобраћај, Култура, уметност и јав-
но информисање, Текстилство и кожарство, 
педагога и психолога; да има дозволу за рад 
тј. положен испит за лиценцу, односно поло-
жен стручни испит за наставника, педагога 
или психолога; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да против 
њега није покренут кривични поступак или 
истрага за напред наведена кривична дела; 
да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да зна 
српски језик; да има обуку и положен испит 
за директора школе. Пријава која не буде 
садржала уверење о положеном испиту за 
директора неће се сматрати непотпуном, а 
кандидат изабран за директора који нема 
положен испит за директора школе дужан 
је да исти положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, што и прописује 
Закон о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: 1. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, 2. ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу за наставника, педагога или психо-
лога, 3. потврду да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 4. доказ о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, не старије од шест месеци, 
5. лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија, 6. извод из матичне 
књиге рођених, 7. доказ да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
издат по објављивању конкурса, 8. доказ да 
против њега није покренут кривични посту-
пак, нити да је покренута истрага за напред 
наведена кривична дела, издат по објављи-
вању конкурса, 9. доказ из привредног суда 
да кандидат није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, издат по објављивању конкурса, 10. 
доказ о знању српског језика (само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику), 11. доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду (извештај 
просветног саветника), ако га поседује, 12. 
уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резулта-
те стручно-педагошког надзора установе 

и оцену спољашњег вредновања, уколико 
га поседује, 13. оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора школе, уколико је кан-
дидат поседује, 14. биографију са прегледом 
кретања у служби. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се на адресу: Машинско-са-
обраћајна школа, Др Драгише Мишовића 
146, 32000 Чачак, са назнаком „Конкурс за 
директора“ или лично у просторији секре-
тара школе од 8 до 11 часова. За потребне 
информације обратити се секретару школе, 
на телефон: 032/372-560.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”

35250 Параћин
Глождачки венац 23а

тел. 035/564-977

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, најдуже до краја 

школске 2020/2021. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
високо образовање, у складу са чл. 139 ст. 
1 тач. 1) и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2) Зако-
на – одговарајуће високо образовање сте-
чено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
год. и одговарајуће образовање у складу 
са чл. 6. ст. 1. тач. 8 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020 и 19/2020); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
је дужан да достави следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; 2. пријаву са краћом биогра-
фијом; 3. оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 4. оригинал или 
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оверену копију уверења из казнене евиден-
ције МУП-а надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за наведена кривична дела 
из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона (не старије 
од шест месеци); 5. оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 6. ори-
гинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од шест месеци); 
7. доказ да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику); 
8. лекарско уверење надлежне здравствене 
установе (доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима) доставља кандидат који буде 
примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се 
лично или поштом у затвореним ковертама, 
на адресу школе, са назнаком; „За конкур-
сну комисију ________ (навести радно место 
за које се конкурише)”. Ближе информације 
могу се добити на тел. 035/564-977.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка одсутне запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
високо образовање, у складу са чл. 139 ст. 
1. тач. 1) и чл. 140 ст. 1. тач. 1) и 2) Зако-
на – одговарајуће високо образовање сте-
чено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и одговарајуће образовање у 
складу са чл. 2 ст. 1 тач. 1–7 Правилника 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020 и 19/2020); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем се 

остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
је дужан да достави следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни форму-
лар, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: 2. пријаву са краћом 
биографијом; 3. оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 4. ори-
гинал или оверену копију уверења из казне-
не евиденције МУП-а надлежне полицијске 
управе о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона 
(не старије од шест месеци); 5. оригинал 
или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); 6. оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од шест месеци); 7. доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (овај доказ доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику); 8. лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе (доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима) дос-
тавља кандидат који буде примљен у рад-
ни однос, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се лично или поштом у 
затвореним ковертама, на адресу школе, са 
назнаком; „За конкурсну комисију ________ 
(навести радно место за које се конкурише)”. 
Ближе информације могу се добити на тел. 
035/564-977.

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“
35263 Белушић

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају држављанство 
Републике Србије; да имају високо образо-
вање; да поседују лиценцу, односно поло-
жен стручни испит и да испуњавају остале 
услове за наставника, педагога или психо-
лога; да имају осам година радног стажа у 
области образовања и васпитања; да посе-
дују стручне и организационе способности; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Директор се бира на период од чети-
ри године. Рок за пријављивање на конкурс 
је петнаест дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 

на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављан-
ству); оверену фотокопију дипломе о сте-
пену стручне спреме; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о рад-
ном искуству; преглед кретања у служби 
са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способности-
ма. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, путем телефо-
на: 035/8413-126.

КИКИНДА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 13

Оглас објављен 17.03.2021. године, у пуб-
ликацији „Послови”, исправља се у делу 
који се односи на место рада наставника 
енглеског језика и треба да гласи: „Распи-
сује се конкурс за радно место наставника 
енглеског језика, на неодређено време, пуно 
радно време у Основној школи „Јован Јова-
новић Змај” у Новом Кнежевцу и у издвоје-
ним одељењима Основне школе „Јован Јова-
новић Змај” у Српском Крстуру и у Ђали (1 
извршилац)”.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
23300 Кикинда, Светосавска 19

тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и 
стручних предмета (клавира) у 
музичкој школи са одељењским 

старешинством
на српском језику

7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући сте-
пен стручне спреме, одређеног занимања, 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 
9/2020) и то: дипломирани музичар – усме-
рење пијаниста; дипломирани музичар – 
пијаниста; академски музичар – пијаниста; 
мастер музички уметник – професионални 
статус клавириста; 2. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 3. да је 
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држављанин Републике Србије; 4. да зна 
српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) – доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика.

Наставник уметничких и стручних 
предмета (гитаре) са одељењским 

старешинством
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020) за заснивање радног односа: 
1. да има одговарајући степен стручне спре-
ме одређеног занимања, према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 9/2020) и то: дипломира-
ни музичар – усмерење гитариста; дипло-
мирани музичар – гитариста; академски 
музичар – гитариста; мастер музички умет-
ник, професионални статус – гитариста, 2. 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3. да је држављанин Републи-
ке Србије; 4. да зна српски језик (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) 
– доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика.

Корепетитор

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући сте-
пен стручне спреме, одређеног занимања, 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) и 
то: дипломирани музичар – усмерење пија-
ниста; дипломирани музичар – пијаниста; 
дипломирани музичар – оргуљаш; дипломи-
рани музичар – чембалиста; академски музи-
чар пијаниста, академски музичар оргуљаш, 
академски музичар чембалиста; мастер 
музички уметник, професионални статус: 
клавириста, оргуљаш или чембалиста; мас-
тер музички уметник, професионални статус; 
камерни музичар, са претходно завршеним 
основним академским студијама клавира, 
оргуља и чембала; 2. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 3. да је 
држављанин Републике Србије; 4. да зна 
српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) – доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву по конкурсу сви канди-
дати су дужни да приложе: 1. пријавни фор-
мулар који попуњавају на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, штампају га и исти 
прилажу са документацијом, 2. биографију, 
3. диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми, оригинал или оверену фотокопију, 
4. уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију, 5. 
извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију, 6. уверење о неос-
уђиваности из МУП-а, не старије од 6 месе-
ци, оригинал, 7. потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику), 
8. доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких или методичких дисциплина, однос-
но уверење (или оверену фотокопију инде-
кса) да су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или доказ да су 
положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу (у складу са чланом 142.Закона о 
основама система образовања). У поступку 
одлучивања о избору кандидата комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад децом и ученицима 
доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве доставити лично у секретаријату 
школе или слати препорученом пошиљком 
на адресу школе: Основна музичка школа 
„Слободан Малбашки“, Кикинда, Светосавска 
19, 23300 Кикинда, са назнаком „За конкурс”. 
Телефон за контакт: 0230/442-474.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 15
тел. 0230/82-100

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством, 

предмет Гитара
на српском наставном језику

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у 
погледу образовања наставника (члан 140 
став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 
Закона): наставник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Учесник конкурса 
треба да испуњава и услове из члана 2 став 
1 тачка 5) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 
18/20), односно учесник конкурса треба да 
је: (1) дипломирани музичар, усмерење гита-
риста; (2) дипломирани музичар – гитариста; 
(3) академски музичар гитариста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус – 
гитариста. (5) мастер музички уметник, про-
фесионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама гитаре. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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остварује образовно-васпитни рад), или је 
положило испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. 
Обавезно образовање наставника прописано 
чланом 142 став 1 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Образовање из прет-
ходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Програм за 
стицање образовања из члана 142 став 1 
Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма 
или као програм образовања током читавог 
живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 
1 Закона. Начин пријављивања кандидата на 
конкурс: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (у даљем тексту: Министарство), 
а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: 1. ори-
гинал или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења); кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по пропи-
сима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. 
степена; 2. оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал (или оверену 
фотокопију) потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе – 
за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 3. ориги-
нал или оверена фотокопија уверења Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал 
или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања стеченог 
у некој од република СФРЈ, образовања сте-
ченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је 
образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, испуње-

ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем 
министар. III Када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Основна музичка школа, Краља 
Петра I Карађорђевића 15, 23330 Нови Кне-
жевац, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара 
школе, лично или на телефон: 0230/82-100. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања у Кикинди применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину, сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс, те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством, 

предмет Гитара
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-

вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у 
погледу образовања наставника (члан 140 
став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 
Закона): наставник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Учесник конкурса 
треба да испуњава и услове из члана 2 став 
1 тачка 5) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 
18/20), односно учесник конкурса треба да 
је: (1) дипломирани музичар, усмерење гита-
риста; (2) дипломирани музичар – гитариста; 
(3) академски музичар гитариста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус – 
гитариста. (5) мастер музички уметник, про-
фесионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама гитаре. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се 
остварује образовно-васпитни рад), или је 
положило испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. 
Обавезно образовање наставника прописано 
чланом 142 став 1 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Образовање из прет-
ходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Програм за 
стицање образовања из члана 142 став 1 
Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма 
или као програм образовања током читавог 
живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 
1 Закона. Начин пријављивања кандидата на 
конкурс: кандидати попуњавају пријавни 
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формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (у даљем тексту: Министарство), 
а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: 1. ори-
гинал или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења); кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по пропи-
сима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. 
степена; 2. оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
мађарском језику или оригинал (или оверену 
фотокопију) потврде којом се доказује да је 
положио испит из мађарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
– за доказ о знању мађарског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 3. ори-
гинал или оверена фотокопија уверења 
Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања стеченог 
у некој од република СФРЈ, образовања сте-
ченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је 
образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем 
министар. III Када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Основна музичка школа, Краља 
Петра I Карађорђевића 15, 23330 Нови Кне-
жевац, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара 
школе, лично или на телефон: 0230/82-100. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 

о основама система образовања и васпи-
тања, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања у Кикинди применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину, сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс, те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством, 

предмет Клавир
на српском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања настав-
ника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 
7 и члан 142 Закона): наставник је лице 
које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
(б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-

тембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба да 
испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 
5) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), однос-
но учесник конкурса треба да је: (1) дипло-
мирани музичар, усмерење пијаниста; (2) 
дипломирани музичар – пијаниста; (3) ака-
демски музичар пијаниста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус – 
клавириста. (5) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама клавира. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или висо-
ко образовање на српском језику (на коме 
се остварује образовно-васпитни рад), или 
је положило испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника про-
писано чланом 142 став 1 Закона је 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из члана 142 став 1 Закона ост-
варује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, 
у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да настав-
ник, који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142 став 1 Зако-
на. Начин пријављивања кандидата на кон-
курс: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (у даљем тексту: Министар-
ство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: 1. ори-
гинал или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења); кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по пропи-
сима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. 
степена; 2. оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал (или овере-
ну фотокопију) потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
– за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 3. 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
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Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије; 5. доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена у вези образо-
вања стеченог у некој од република СФРЈ, 
образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у 
иностранству: I Када је образовање стечено 
у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено 
у систему војног школства, испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем 
министар. III Када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења мини-
стра. Сви докази морају бити достављени у 
оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријавни формулар са документацијом 
доставити на адресу: Основна музичка шко-
ла, Краља Петра I Карађорђевића 15, 23330 
Нови Кнежевац, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе, лично или на телефон: 
0230/82-100. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
у Кикинди применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину, сматраће се 
да је повукао пријаву на конкурс, те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством, 

предмет Соло певање
на српском наставном језику

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у 
погледу образовања наставника (члан 140 
став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 
Закона): наставник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (а) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Учесник конкурса 
треба да испуњава и услове из члана 2 став 
1 тачка 5) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 
18/20), односно учесник конкурса треба да 
је: (1) дипломирани музичар, усмерење соло 
певач; (2) дипломирани музичар – соло 
певач; (3) академски музичар соло певач; 
(4) дипломирани музичар – концертни и 
оперски пева; (5) мастер музички уметник, 
професионални статус- соло певач; (6) мас-
тер музички уметник, професионални статус 
камерни музичар, са претходно завршеним 
основним акаденским студијама соло 
певања.У складу са чланом 141 став 7 посло-
ве наставника, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање 
на српском језику (на коме се остварује 
образовно-васпитни рад), или је положило 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Обавезно 

образовање наставника прописано чланом 
142 став 1 Закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног 
става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Програм за сти-
цање образовања из члана 142 став 1 Зако-
на остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма 
или као програм образовања током читавог 
живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 
1 Закона. Начин пријављивања кандидата на 
конкурс: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (у даљем тексту: Министарство), 
а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: 1. ори-
гинал или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења); кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по пропи-
сима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. 
степена; 2. оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал (или оверену 
фотокопију) потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе – 
за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 3. ориги-
нал или оверена фотокопија уверења Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал 
или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања стеченог 
у некој од република СФРЈ, образовања сте-
ченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је 
образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
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високошколске установе, утврђује решењем 
министар. III Када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Основна музичка школа, Краља 
Петра I Карађорђевића 15, 23330 Нови Кне-
жевац, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара 
школе, лично или на телефон: 0230/82-100. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања у Кикинди применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину, сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс, те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, предмет 

Солфеђо
на српском наставном језику

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик на 

којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачка (б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Учесник 
конкурса треба да испуњава и услове из 
члана 2 став 1 тачка 5) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20 и 18/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музички педа-
гог; (2) дипломирани музичар – усмерење 
музички педагог; (3) професор солфеђа; (4) 
професор солфеђа и музичке културе; (5) 
дипломирани музичар - педагог; (6) мастер 
теоретичар уметности, професионални ста-
тус – музички педагог.У складу са чланом 
141 став 7 послове наставника, може да 
обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику 
(на коме се остварује образовно-васпитни 
рад), или је положило испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе. Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Програм за стицање образо-
вања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да наставник, који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање 
из члана 142 став 1 Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 

пријавним формуларом достављају на адре-
су школе у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потреб-
на документација: 1. оригинал или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уве-
рења); кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године доставља и оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
стеченом високом образовању 1. степена; 2. 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
(уверења) о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде 
којом се доказује да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе – за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 3. оригинал или оверена 
фотокопи ја  уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал 
или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Напомена у вези образовања стече-
ног у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и обра-
зовања стеченог у иностранству: I Када је 
образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста  образовања одговара јућа за 
обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставни-
ка, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. III Када је 
образовање стечено у иностранству, 
испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова наставника, 
на основу акта о признавању стране висо-
кошколске исправе и мишљења одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. Кандидати под I, II, III 
достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријавни фор-
мулар са документацијом доставити на 
адресу: Основна музичка школа, Краља 
Петра I Карађорђевића 15, 23330 Нови Кне-
жевац, са назнаком „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе, лично или на телефон: 
0230/82-100. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се 
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на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Кикинди применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе и 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Уколико кандидат не дође 
на разговор у заказаном термину, сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс, те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под 
тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања стручног 
сарадника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 
став 2 и 7 и члан 142 Закона): стручни 
сарадник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
(б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и усло-
ве из члана 4 став 1 тачка 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-

ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, број 8/15, 
11/16, 13/16 – испр., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 
2/20, 14/20, 15/20 и 1/21), односно учесник 
конкурса треба да је: (1) професор психоло-
гије; (2) дипломирани психолог; (3) дипло-
мирани школски психолог-педагог; (4) 
дипломирани психолог, смер школско-кли-
нички; (5) дипломирани психолог, мастер (6) 
мастер психолог. Лице из подтачке (5) и (6) 
мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе-
дагошких предмета. У складу са чланом 141 
став 7 послове стручног сарадника, може да 
обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику 
(на коме се остварује образовно-васпитни 
рад) или је положило испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе. Обавезно образовање стручног 
сарадника прописано чланом 142 став 1 
Закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Програм за стицање образовања 
из члана 142 став 1 Закона остварује висо-
кошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образо-
вања током читавог живота, у складу са про-
писима којима се уређује високо образо-
вање. Сматра се да стручни сарадник, који је 
у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање 
из члана 142 став 1 Закона. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у 
року од 10 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Потребна докумен-
тација: 1. оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења); 2. ориги-
нал или оверена фотокопија потврде издате 
од стране матичне високошколске установе 
о поседовању најмање 30 ЕСПБ из развој-
но-педагошких предмета (уколико се ради о 
лицу које има стечено звање дипломирани 
психолог-мастер или мастер психолог); 3. 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
(уверења) о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде 
којом се доказује да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе-за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; оригинал или оверена 
фотокопи ја  уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал 
или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања стеченог 

у некој од република СФРЈ, образовања сте-
ченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је 
образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова стручног сарадника. II Када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, 
испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова стручног 
сарадника, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. III Када је 
образовање стечено у иностранству, 
испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова стручног 
сарадника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на 
адресу: Основна музичка школа Краља 
Петра I Карађорђевића 15, 23330 Нови Кне-
жевац, са назнаком „За конкурс”. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара 
школе, лично или на телефон: 0230/82-100. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања у Кикинди применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс, те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ 

„БОЉАИ”
24400 Сента 

Поштанска 18
тел. 024/817-775

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: 1) VI степен стручне спреме еко-
номског смера или менаџер са претходно 
завршеном средњом економском школом и 
положеним испитом за звање рачуновође, 2) 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима, 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: кратку 
биографију; попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и вас-
питања који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци); оверена копија 
дипломе; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику; уверење 
о неосуђиваности (да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање), које издаје 
надлежна полицијска управа Министарства 
унутрашњих послова – оригинал или овере-
на копија, не старије од шест месеци; доказ 
о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу школе: Гимназија 
са домом ученика за талентоване ученике 
„Бољаи”, 24400 Сента, Поштанска 18, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве се подносе у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место – шефа 
рачуноводства”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица

Лоле Рибара 29

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 122 став 5, чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020): да има одговарајуће образовање за 
наставника или стручног сарадника за рад 
у школи и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има дозволу за рад за наставника, васпи-
тача или стручног сарадника; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар за пријаву 
на конкурс) кандидати подносе следећу 
документацију: биографију са кретањем у 
служби, адресом становања, бројем теле-
фона, адресом електронске поште, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника, потврду 
надлежне установе да кандидат има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3, Закона о основама система образовања и 

васпитања издато од надлежне полицијске 
управе, уверење из суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – 
лекарско уверење, доказ о савладаној обу-
ци и положеном испиту за директора уста-
нове уколико га поседује, доказ о резултату 
стручно педагошког-надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) уколико 
га је било у раду кандидата, доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе 
у оцени спољашњег вредновања за канди-
дате који су претходно обављали дужност 
директора, доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитнирад 
(достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Рок за достављање пријаве је 15 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом достави-
ти лично или на адресу: Економско-трговин-
ска школа, 38220 Косовска Митровица, Лоле 
Рибара 29, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”. Сва наведена документа 
доставити у оригиналу или оверене фотоко-
пије. Уверења и извод не могу бити старији 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе или преко телефона: 
028/425-335.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
Лепина

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
наставника разредне наставе може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), 
односно поседовање одговарајућег образо-
вања и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије; 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
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или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: попуњен пријавни формулар са званиче 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци, односно извод 
из матичне књиге рођених са холограмом), 
оригинал или оверена фотокопија докумен-
та; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања – из 
евиденције МУП-а (не старије од шест месе-
ци); радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос) – пожељ-
но; лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, у 
складу са законом. Пријаве треба послати 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић” у 
Лепини, 38208 Лепина, Липљан, КиМ. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 038/89-
558 и 0038/144-995-569.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 

Филозофија, ужа научна област 
Античко-средњовековна филозофија

Катедра за филозофију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати за настав-
ника треба да испуњавају и посебне усло-
ве предвиђене чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању Републике Србије („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/18, 
67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021 – 
аутентично тумачење), чл. 139–153 Ста-
тутa Филозофског факултета, Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митро-
вици и Правилником о минималним усло-
вима за избор у звање наставника Фило-
зофског факултета у Косовској Митровици. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс доставе: биографију, оверене преписе 
диплома о стеченим нивоима студија, списак 
објављених публикација, научних и струч-
них радова, извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству, уверење да 
против кандидата није покренута истрага 
нити подигнута оптужница и друге доказе о 
испуњености услова конкурса. Кандидати су 
обавезни да доставе сву потребну докумен-
тацију у електронској форми на CD-у и PDF 

формату. Пријаве са потребном докумен-
тацијом подносе се на адресу: Филозофски 
факултет, 38220 Косовска Митровица, Фили-
па Вишњића бб, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Обавештења се могу добити на телефон: 
028/425-473 и 425-475.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Лепосавић

Професор електротехничке групе 
предмета, смер електроника и 

телекомуникације
за 63% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да иуспуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука ако имају завршене сту-
дије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада електротехника; да 
има психичку, физичку и здраствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије, да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у пиородици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да зна српски језик и језик 
на којим се остварује образовно- васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС и одштампан и попуњен фор-
мулар достављају школи заједно са потреб-
ном документацијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: биографију, оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању ако диплома није 
издата (кандидат који има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 

доставња оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основ-
них академских, односно основних струков-
них студија), уверење надлежне полицијске 
управе да није правоснажно осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања), оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених, доказ да зна српски језик (овај 
доказ доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на сарпском 
језику). Лекарско уверење доставља канди-
дат који буде примљен у радни однос пре 
закључења уговора о раду. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: 
Средња школа „Никола Тесла“ у Лепосавићу, 
Немањина 29/А, 38218 Лепосавић. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узети 
у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац

Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за научну област  
Биологија, ужа научна област 

Зоологија
у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на одређено време  
на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из 
области биолошких наука. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 – други закон, 
73/18, 67/19 и 6/20 – други закон), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о ближим условима и поступку за избор 
у звање наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, Статутом Факултета, Правилником 
о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радо-
ва за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на 
конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињени-
це да нису правоснажном пресудом осуђе-
ни за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви. Сходно Упутству за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање Универзи-
тета у Крагујевцу, кандидат је обавезан да 
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све документе којима се доказују његови 
биографски подаци, као и обавезни и избор-
ни елементи за избор у звање наставника 
предвиђени за одговарајуће научно поље, 
достави у електронском облику, на тај начин 
што ће релевантна документа скенирати, у 
PDF формату, похранити у засебне фолдере 
и снимити (нарезати) на компакт-диск, који 
се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„КАРАЂОРЂЕ”

34310 Топола 
Мије Тодоровића 8 
тел. 034/6811-003

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), кандидат треба да има и 
одговарајуће образовање, односно струч-
ну спрему према чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20) и према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020); психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела пред-
виђена чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 132 
став 2 и став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, секретар мора да 
има образовање из области правних наука 
у складу са чланом 140 став 1 овог закона и 
дозволу за рад секретара, секретар је дужан 
да у року од две године од дана заснивања 
радног односа положи испит за лиценцу за 
секретара.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, дос-
тавља биографске податке, односно радну 
биографију и: оригинал или оверену фото-
копију дипломе; уверење о држављанству 
РС, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (нови образац); доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности (извод из 
казнене евиденције). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријавни формулар са доказима о 
испуњавању услова конкурса може се под-
нети лично или поштом у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс”. Телефон за 
додатна обавештења: 034/6811-003. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ”

34000 Крагујевац, 9. маја 110б
тел. 034/203-842

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилника о организацији рада и систематиза-
цији радних места школе: да има одговарајуће 
високо образовање, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
нику РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17 
и 13/2018), за радно место наставника раз-
редне наставе; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи и то: доказ о 
одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе траженог степена и врсте обра-
зовања, односно уверења, ако диплома није 
издата); уверење или потврду о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс треба да садржи податке о 
кандидату: име и презиме, краћу биографију, 
адресу пребивалишта или боравишта, контакт 
телефон. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити са назнаком: 
„За конкурс”, на адресу: ОШ „Драгиша Луко-
вић Шпанац”, 34000 Крагујевац, 9 маја 110б.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

34000 Крагујевац
Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Наставник српског језика и 
књижевности

са 98,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и то: 
да имају одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020), као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2019 и 11/2019); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи, и то: доказ о одго-
варајућем образовању (оверен препис или 
оверена фотокопија дипломе траженог сте-
пена и врсте образовања, односно уверења 
ако диплома није издата, овера не старија 
од 6 месеци); уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопијане ста-
рија од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци); уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење или потврда о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта или 
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боравишта, контакт телефон), радно место 
на које кандидат конкурише. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се узимати у разма-
трање. Пријаву на конкурс са потребном 
документацијом, са назнаком: „За конкурс 
за радно место наставника српског језика и 
књижевности”, доставити на горе наведену 
адресу. Телефон за контакт: 034/302-136 
(Јелена Митровић), секретар школе.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање доцента за 
научну област Филолошке науке, 

ужа научна област Енглески језик и 
лингвистика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у 
друштвено-хуманистичком пољу: за избор 
у звање доцент: доктор наука из научне 
области за коју се кандидат бира са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим ниво-
има студија), односно најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи и да има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама. Преду-
слов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 
4 Закона о високом образовању и остали 
општи, обавезни, изборни и посебни усло-
ви који су предвиђени чл. 74 и 75 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19 
и 6/20 – др. закони), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-
142 од 22.02.2021. године – www.kg.ac.rs), 
Статутом Филолошко-уметничког факулте-
та у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2.03.2019. 
године – пречишћен текст), Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука 
УС и 113/2017), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (III-01-523/43 од 16.07.2020. године), 
Одлуком о изменама и допунама Правилника 
о поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (III-01-471/18 од 29.10.2020), Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. 
III-01-523/4 од 16.08.2020. године), Одлу-
ком о допуни Правилника о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. III-01-871/19 од 29.10.2020. 
године), Одлуком о измени и допуни Пра-
вилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. 
III-01-1161/22 од 28.12.2020. године), Одлу-
ком о измени и допуни Правилника о крите-
ријумима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. III-01-37/16 од 
28.01.2021. године), Правилником о ужим 
научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 
од 28.05.2020), Одлуком о измени и допуни 
Правилника о ужим научним, уметничким 

и стручним областима Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. III-01-1161/24 од 28. 12. 2020) 
– www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити на наведене конкур-
се: пријава на конкурс; биографија и струч-
на биографија; оверене копије диплома свих 
нивоа студија; извод из матичне књиге рође-
них (оверена копија); фотокопија личне кар-
те и очитана лична карта; потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању (оригинал или оверена копија); потвр-
да Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандида-
те који су у радном односу на ФИЛУМ-у); 
потврда о педагошком искуству на високош-
колској установи; за кандидате који се први 
пут бирају у звање наставника и заснивају 
радни однос на факултету у саставу Уни-
верзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно 
приступно предавање. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова 
конкурса кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми (на компакт диску – 
CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивања релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање које је саставни део Правил-
ника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 
од 16.07.2020. године, доступно на: http://
www.kg.ac.r /dokumenti_izbori.php). При-
ликом доказивања биографских података, 
кандидат је дужан да се придржава Закона 
о заштити података о личности, односно да 
све личне податке, технички, одговарајуће 
прикрије. Фотокопије докумената морају 
бити оверене у једном примерку. Пријава 
кандидата уз коју није приложена комплетна 
документација тражена конкурсом као доказ 
о испуњености услова, сматраће се неуред-
ном и неће се узети у разматрање. Сва доку-
ментација и радови достављају се Служби за 
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом 
на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”
360000 Краљево, Олге Јовичић 1

тел. 036/314-330

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, степен 
и врста образовања морају бити из образов-
но научне области у складу са чланом 2 став 
1 тачке 1–7 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020), 
за радно место наставник разредне наставе; 

кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 
140, чланом 142 став 1, став 2 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има 
одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) 
и (2) и тачке 2); степен и врста образовања 
морају бити из образовно-научне области у 
складу чланом 2 став 1 тачке 1–7 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020), 
за радно место наставник разредне наста-
ве; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним канди-
датом); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказује се уверењем из каз-
нене евиденције, коју прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе); да има држављанство 
Републике Србије (доказује се уверењем о 
држављанству у оригиналу или овереној 
копији, не старије од 6 месеци); да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика; 
доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ (оригинал или 
оверена фотокопија потврде, уверење одго-
варајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу) – за 
оне који ово образовање поседују, а за оне 
који не поседују Закон по члану 142 став 2 
дозвољава и дефинише као обавезу да ово 
образовање наставник стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно 
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са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању или уверења о стеченом 
високом образовању, уколико диплома није 
издата; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи у складу са ЕСПБ (оригинал 
или оверена фотокопија потврде – уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу), за 
оне који ово образовање поседују, а за оне 
који не поседују Закон о основама система 
образовања и васпитања, по члану 142 став 
2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово 
образовање наставник стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, као и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, у складу са 
законом – прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе. Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат по окон-
чању конкурса, а пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” поштом на горенаведену адресу, 
или лично радним даном од 8 до 14 часова, 
са назнаком „Пријава на конкурс”. Контакт 
телефон: 036/314-330. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неове-
реном документацијом, неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА

„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“
36000 Краљево

Миомира Бркушанца Мишка 2
тел. 036/359-888

Наставник хемије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У рад-
ни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 и 
10/2019) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. 
Кандидат треба да поседује образовање из 
психолошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио 
стручни испит односно испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из члана 142. 
став 1 Закона, а кандидат који нема образо-
вање из претходног става обавезан је да га 
стекне у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Кандидат 
треба и да има: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обрзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са пријавним форму-
ларом доставља школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да поднесу следећу 
документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
потврду или уверење високошколске уста-
нове о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту однос-
но испиту за лиценцу (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе, не старији од 
шест месеци од дана објављивања конкур-
са, оригинал или оверена фотокопија; уве-
рење о држављанству не старије од шест 

месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ доставља канди-
дат који није стекао образовање на српском 
језику); доказ далице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обрзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење надлежног суда); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених; 
радну биографију. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат по окончању конкурса (лекарско уве-
рење), а пре закључења уговора о раду. Пре 
доношења одлуке о избору кандидата врши 
се провера психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима од стране Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити лично или 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, са назнаком: „Пријава на кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 036/352-332

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Шумарство и обрада 

дрвета - област обрада дрвета

УСЛОВИ: VII/1 стручне спреме, одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 – други закон, 10/2019 и 6/2020) 
(даље: Закон), и одговарајуће високо обра-
зовање из члана 4 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Шумарство и 
обрада дрвета („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
4/2018, 13/2018 и 15/2019), прописано за 
извођење наставе и других облика обра-
зовно-васпитног рада из стручних предме-
та у области обрада дрвета; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; има држављанство 
Републике Србије; није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона и за које није 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву – пријавни формулар са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати су дужни да 
доставе и следеће доказе: потписану био-
графију кандидата; оригинал/оверену копију 
дипломе; оригинал/оверену копију уверења 
о држављанству; оригинал/оверену копију 
уверења о неосуђиваности; доказ (уверење) 

Посао се не чека, посао се тражи
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одговарајуће високошколске установе да 
је положио испит из српског језика, којим 
потврђује да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање сте-
као на страном језику (напомена: овај доказ 
не подносе кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Рок за подношење 
пријава: 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Решење о избору 
кандидата биће донето у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Особа за контакт: Соња Комадинић, секре-
тар школе, телефон: 036/352-800, 036/352-
332. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Адреса на 
коју се подносе пријаве: Шумарска школа, 
36000 Краљево, Карађорђева 262. Прија-
ве се шаљу поштом у облику препоручене 
пошиљке са назнаком „За конкурс” или се 
предају непосредно на адресу послодавца. 
Благовременом пријавом на конкурс сматра 
се пријава која је предата непосредно посло-
давцу пре истека рока утврђеног у конкурсу 
или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове пропи-
санЕ чл.139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др Закон, 
10/2019 и 6/2020). Кандидат треба и: 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са 
чл.140 и 142. Законао основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања настаника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, и 3/2017, 13/2018 
и 11/2019); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изечену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу сазаконом, утврђе-

но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају установи. Доказ о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 пре закључења уговора о 
раду.Уз пријаву на конкурс кандидати поред 
биографије треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци): 
диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати 
на наведену адресу школе: ОШ „Чибуковачки 
партизани“, Карађорђева 178, 36000 Краље-
во, са назнаком „За конкурс – наставник раз-
редне наставе“, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-
МЕДИЦИНСКО

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

1. Предавач за научну област 
Електротехника и рачунарство, 

ужа научна област Информатика и 
статистика

Одсек Ћуприја, на период од 5 година

УСЛОВИ: у звање предавача може бити 
изабрано лице које има стечено високо 
образовање првог степена, електротехнич-
ки факултет и академски назив магистар 
електротехничких наука, објављене стручне 
радове и способност за наставни рад.

2. Наставник вештина за ужу научну 
област Интегративна и социјална 

заштита
Одсек Ћуприја, на период од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог 
степена из области здравствене неге, 
објављени стручни радови и способност за 
наставни рад. 

ОСТАЛО: Лица која подносе пријаву на кон-
курс за избор у звање морају приложити и 
следећу документацију: 1. кратку животну 
и радну биографију; 2. фотокопије диплома 
свих нивоа студија; 3. очитану личну карту; 
4. за педагошку и наставну праксу (ако је кан-
дидат остварио на високошколској установи), 
резултати анкета: студената, наставника и 
сарадника и доказ о усавршавању педагошких 
активности у извођењу наставе или позитив-
на оцена приступног предавања (за кандида-
те који немају педагошко искуство); 5. рефе-
ренце: научни или стручни радови објављени 
у домаћим или међународним часописима, 
уџбеници, збирке задатака, практикуми, 
патенти, софтверска решења, монографије, 
радови штампани у зборницима са стручних 
или научних скупова и др.; 6. лиценце, струч-
ни испити из уже стручне области за коју се 
бира и сл. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без комплетне документације неће бити раз-
матране. Пријаве слати на адресу: Академија 
васпитачко-медицинских струковних студија, 
Балканска 18, 37000 Крушевац.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. кандидат треба да има 
одговарајуће образовање: да има степен и 
врсту образовања сходно чл. 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник Рс“ бр.2/2017), 2. да је државља-
нин Републике Србије; доставити и извод 
из МК рођених, 3. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 4. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најамање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
5. да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад, 6. потврду о 
неосуђиваности кандидата доставља канди-
дат, 7. проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Уз пријаву 
доставити оригинале или оверене копије 
докумената издатих од надлежних органа 
(не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење 
се доставља по коначности одлуке о избору 
кандидата. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се на адресу: Основна школа 
„Брана Павловић“, 37254 Коњух. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чла-
новима 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”бр. 88/2017, 27/2018 – и др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020): одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) 
и члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 – и др. закони, 10/2019 
и 6/2020); професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ – мастер, про-
фесор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
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пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, у складу са чланом 142 став 1 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образо-
вање из члана 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а канди-
дат који нема образовање из члана 142 став 
1 обавезан је да стекне ово образовање у 
року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад – српски језик (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) 
– доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: пријавни формулар који 
попуњава на званичној интернет страници 
Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, који штампа и исти прилаже са 
документацијом; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или фотокопију; уверење 
МУП-а из казнене евиденције о неосуђива-
ности кандидата, оригинал; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми; потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве достављати 
на наведену адресу лично или поштом. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
на телефон 037/884-105.

ЛЕСКОВАЦ

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР”

16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

Чистачица

УСЛОВИ: За наведено радно место канди-
дат, поред општих услова прописаних чла-

ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017, одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), треба 
да испуњава услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно да: има 
основно образовање – први степен стручне 
спреме; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
сведочанство о завршеном основном образо-
вању; извод из казнене евиденције (не ста-
рији од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
доказ да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно васпитни рад у школи (оба-
везно достављају само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику); 
извод из матичне књиге рођених. Сва доку-
мента се достављају у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Доказ да лице има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњени пријавни формулар са 
траженом документацијом достављају шко-
ли у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”, лично или путем поште. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Решење о избору кан-
дидата по објављеном конкурсу донеће се у 
складу са чланом 154 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Сва додатна 
објашњења кандидати могу добити путем 
телефона: 016/282-630.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16000 Лесковац 
Видоја Смилевског 8

тел. 016/284-611

Наставник разредне наставе
у одељењу првог разреда, на одређено 

време ради замене запослене на 
боловању преко 60 дана

Наставник разредне наставе
у одељењу трећег разреда, на одређено 

време ради замене запослене на 
боловању преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи за наставника разредне 

наставе, без обзира на радно искуство; да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају 
се докази о испуњености услова: оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уве-
рења о дипломирању, ако није издата дипло-
ма; оригинал уверења о неосуђиваности; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених; да је диплома или уверење изда-
то на српском језику, односно потврда уста-
нове која је издала диплому да је кандидат 
пратио наставу на српском језику. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом и кратком биографијом достављају 
школи у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована одлуком директора. Решење о избору 
кандидата по објављеном конкурсу у листу 
„Послови“ донеће се у складу са чланом 154 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Сва додатна обавештења могу 
се добити путем телефона: 016/284-611, од 
8 до 14 сати.

НИШ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб

Васпитач
2 извршиоца

Магационер/економ

Чистачица

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту за 
све кандидате су следећи: да имају одго-
варајуће образовање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
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или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидат за радно место васпитача 
мора да има: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање, о чему 
као доказ прилаже оверену копију дипломе 
о стручној спреми васпитача.

Кандидат за радно место васпитача треба 
да достави потврду високошколске устано-
ве којом се потврђује да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или оверени документ да је 
у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или положио стручни сипит, 
односно испит за лиценцу.

Кандидат за радно место магационер/економ 
мора да има: средње образовање – четвр-
ти или трећи степен стручне спреме; возач-
ка дозвола Б категорије, о чему као доказ 
прилаже оверену копију дипломе о стручној 
спреми и оверену копију возачке дозволе Б 
категорије. 

Кандидат за радно место чистачице мора да 
има основно образовање, о чему као доказ 
прилаже оверену копију дипломе, односно 
сведочанства о завршеној основној школи. 
Уз оверену копију диплома, односно сведо-
чанства, кандидати достављају: пријавни 
формулар који се преузима са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја – www.mpn.gov.rs; потписану 
биографију кандидата; оверену фотокопију 
уверења о држављанству (да није старије 
од шест месеци); оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал/ове-
рену копију уверења о неосуђиваности (да 
није старије од шест месеци). Сву наведе-
ну документацију кандидати достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”, лично или на 
адресу: Предшколска установа „Полетарац” 
Сврљиг, Гордане Тодоровић бб, Сврљиг. 
Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат прибавља пре закључења 
уговора о раду, а доказ да зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад се доставља уз пријаву у случају 
да је одговарајуће образовање стечено ван 
територије Републике Србије. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на теле-
фон: 018/823-430. Конкурс за пријем у рад-

ни однос спроводи Конкурсна комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем. 
Кандидати који буду ушли у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима у Националну 
службу запољавања у Нишу.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш

Александра Медведева 14

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Производни системи и 

технологије

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу тре-
ба да испуњавају опште и посебне услове 
конкурса. Општи услови конкурса пропи-
сани су чланом 24 став 1 Закона о раду и 
чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању. Посебни услови конкурса прописани 
су чланом 84 став 1 и 2 Закона о високом 
образовању, чланом 177 став 1 и 2 Стату-
та Универзитета у Нишу, чланом 143 став 1 
и 2 Статута Машинског факултета у Нишу и 
чланом 4 Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадни-
ка и сарадника ван радног односа и услови-
ма за стицање звања сарадника Машинског 
факултета у Нишу (даље: Правилник). За 
кандидате који немају претходно педагош-
ко искуство на високошколској установи у 
звању сарадника из члана 82 став 1 Закона 
о високом образовању (сарадник у наста-
ви, асистент или асистент са докторатом), 
а учествују на овом конкурсу, декан Факул-
тета ће обезбедити одржавање приступног 
вежбања на начин прописан чланом 6 Пра-
вилника. Приликом пријављивања на кон-
курс кандидати су у обавези да Факултету 
доставе документацију којом доказују да 
испуњавају услове из овог конкурса и под-
носе: попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве на конкурс за избор сарадника 
прописан Правилником, који је доступан на 
интернет страници Факултета http://www.
masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-
pri-v-n-n-urs-z-izb-r-s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu, 
а може се преузети и на писарници Факул-
тета; доказ о одговарајућој школској спре-
ми (оверени преписи диплома о завршеним 
одговарајућим степенима студија и уверење 
о статусу студента докторских академских 
студија); доказ о претходном педагош-
ком искуству на високошколској установи у 
звању сарадника, односно активном учешћу 
у реализацији наставних активности на висо-
кошколској установи (одговарајућа потврда 
високошколске установе) – за кандидате 
који имају овакво искуство; биографију са 
списком публикација и прилоге који доку-
ментују наводе из пријаве и омогућују увид у 
научни рад и стручне квалификације канди-
дата; уверење надлежне полицијске управе 
да против кандидата није изречена правнос-
нажна пресуда за кривична дела против пол-
не слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи, које је издато након датума рас-
писивања овог конкурса; фотокопију важеће 
личне карте, односно очитан образац чипо-
ване личне карте кандидата. Документацију 
кандидати подносе на адресу: Машински 
факултет у Нишу, Александра Медведева 
14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве кандидата које 

нису комплетне или поднете по правилима 
расписаног конкурса, сматраће се неуредним 
пријавама и неће бити разматране, о чему 
декан Факултета доноси посебан закључак и 
доставља га кандидату.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“

Трњане
тел/факс: 018/4844-250
е-mail: ostrnjane@mts.rs

Оглас објављен у публикацији „Посло-
ви“ 17.03.2021. године, број 925, за избор 
директора, на мандатни период од 4 године, 
мења се и допуњује тако да УСЛОВИ исправ-
но гласе: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансцдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога или психо-
лога. Лице из става 1. тачка 1) и подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; поседовање дозволе за рад (лицен-
це) за наставника, педагога или психолога, 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора школе дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), уколико 
се на конкурс јавља лице које је претход-
но обављало дужност директора устано-
ве резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања; 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученици-
ма; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности или других добара заштиће-
них мађународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или 
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доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела; уверење прив-
редног суда да кандидат није правноснаж-
но осуђен за привредни преступ у ранијем 
вршењу дужности; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказује се дипломом о стеченом образо-
вању). Директор се бира на период од чети-
ри године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања измена и 
допуна конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству; оверен препис/фотоко-
пију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених-искључиво на новом обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); лекарско 
уверење за поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежне полицијске управе Минис-
тарства унутрашњих послова о неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности или других добара заштићених мађу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против њега није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за наведе-
на кривична дела (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног привредног суда да кан-
дидат није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у ранијем вршењу дужности; 
(не старије од 6 месеци); доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања – (само за 
кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора установе); пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке 
технолошког развоја; преглед кретања у 
служби са биографским подацима; доказе о 
својим стручним и организационим способ-
ностима. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа ,,Стојан Живковић Столе“, Трњане, 
18213 Трњане, са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора – Конкурсној 
комисији”. Пријаве се подносе лично или 
путем поште. Кандидати учесници конкур-

са ће бити позвани на интервју од стране 
Конкурсне комисије, а по завршетку рока за 
пријављивање на конкурс. Кандидати учес-
ници конкурса ће бити обавештени о избору 
директора и његовом именовању од стране 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код председника конкурсне 
комисије у секретаријату школе, на теле-
фон: 018/4844-250.

НОВИ ПАЗАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар
Расима Халиловића бб

тел. 020/317-496

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена – мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије (студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука 
– у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), за наставника средње школе, педагога 
или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за дирек-
тора установе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе поло-
жи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уколико 

се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама 
у трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада 
на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); ове-
рен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кан-
дидат поседује); преглед кретања у служ-
би са биографским подацима (необавезно); 
доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 020/317-496.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“

21472 Кулпин, Маршала Тита 76
тел. 021/2286-013, 021/2700-110

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тач-
ке 1–5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће 
образовање и то: А) да имају одговарајуће 
високо образовање стечено: а) на студијама 
другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
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и одговарајуће научне, стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године, као и да 
има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019), за рад на радном месту на које 
конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати који конкуришу на 
наведено радно место обавезни су да имају 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; канди-
дат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовање из става 1 члана 142. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из 
члана 142 став 1 обавезан је да га стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (српски и словачки 
језик). Докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријав-
ни формулар, а који се може преузети на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у рад-
ни однос у установама образовања и васпи-
тања) и радном биографијом (CV) достави-
ти: 1. оверен препис/оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 2. оверен препис/оверену фотоко-
пију једног од следећих уверења: уверење 
о положеном испиту за лиценцу или уве-
рење о положеним испитима из педагогије 
и психологије или уверење из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина; 
3. оригинал/оверену фотокопију уверења 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 5. оригинал/ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); 6. доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад-словач-
ког језика. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, 
упућује кандидате на психолошку процену 
способности, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима и доно-
си решење о избору кандидата. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, конкурс-
на комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма. Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос дос-
тављају се у затвореној коверти, лично или 
путем поште на адресу: Основна школа „Јан 
Амос Коменски“ Кулпин, 21472 Кулпин, Мар-
шала Тита 76, са назнаком: „За конкурс за 
радно место наставника физике – не отва-
рати”. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Пријаве и 
приложена документација се не враћају кан-
дидатима. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 021/2700-110 и 
021/2287-013.

Наставник енглеског језика
са 52,2% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС“, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1–5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће 
образовање и то: А) да имају одговарајуће 
високо образовање стечено: а) на студијама 
другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године, као и да 
има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – 

Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019), за рад на радном месту на које 
конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати који конкуришу на 
наведено радно место обавезни су да имају 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; канди-
дат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовање из става 1 члана 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из 
члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
за које у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. Знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (српски и словачки језик). Докази 
о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријав-
ни формулар, а који се може преузети на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs – формулар за пријем у 
радни однос у установама образовања и вас-
питања) и радном биографијом (CV) доста-
вити: 1. оверен препис/оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 2. оверен препис/оверену фотоко-
пију једног од следећих уверења: уверење 
о положеном испиту за лиценцу или уве-
рење о положеним испитима из педагогије 
и психологије или уверење из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина; 
3. оригинал/оверену фотокопију уверења 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 5. оригинал/ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); 6. доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад – словач-
ког језика. Лекарско уверење о психичкој, 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 926 | 24.03.2021.52

физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, 
упућује кандидате на психолошку процену 
способности, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима и доно-
си решење о избору кандидата. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, конкурс-
на комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма. Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос дос-
тављају се у затвореној коверти, лично или 
путем поште на адресу: Основна школа „Јан 
Амос Коменски” Кулпин, 21472 Кулпин, Мар-
шала Тита 76, са назнаком „За конкурс за 
радно место наставика еглеског језика – не 
отварати”. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Пријаве и 
приложена документација се не враћају кан-
дидатима. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 021/2700-110 и 
021/2287-013.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин 

Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: има одговарајуће обра-
зовање; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености усло-
ва под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) 
овог конкурса прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Услови у погледу образо-
вања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 
141 став 2 и 6 и члан 142. Закона). Настав-
ник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 

степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба 
да испуњава и услове из члана 2. став 1 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020 и 19/2020, у даљем тексту: 
Правилник), односно учесник конкурса 
треба да је: професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ -мастер, про-
фесор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу. У складу са чланом 
141 став 6 послове наставника разред-
не наставе може да обавља лице које је 
стекло одговарајуће образовање на српс-
ком језику или је положио испит из јези-
ка са методиком по програму одговарајуће 
висикошколске установе. Обавезно обра-
зовање наставника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. Образовање из претход-
ног става наставник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Програм за 
стицање образовања из члана 142 став 1 
Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма 
или као програм образовања током читавог 
живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 
1 Закона. Начин пријављивања кандидата 
на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (у даљем тексту: Министар-
ство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу школе у року од 8 дана, 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”.

ОСТАЛО: Потребна документација: ориги-
нал или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења), кандидат који није сте-
као образовање на српском језику доставља 

доказ (потврду или уверење), да је поло-
жио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске 
установе; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
(уверење не сме бити старије од 6 месеци, 
од дана издавања); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена 
– у вези са образовањем стеченим у некој 
од република СФРЈ, образовањем стеченим 
у систему војног школства и образовањем 
стеченим у иностранству: I Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 
16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. II Када је образовање 
стечено у систему војног школства, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем 
министар. III Када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења мини-
стра. Сви докази морају бити достављени 
у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматра-
не. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на адресу: ОШ „Јован Дучић” 
Петроварадин, Прерадовићева 6, 21132 
Петроварадин, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или на телефон 
021/6433-201.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ  
И ТУРИЗАМ ТИМС

21000 Нови Сад 
Радничка 30а

Секретар
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: завршен правни факултет (мини-
мум VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани правник мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године); познавање рада на 
рачунару; пожељно је радно искуство на 
правним и административним пословима 
у области високог образовања. Приликом 
избора кандидата, предност ће имати кан-
дидати са радним искуствном из наведене 
области. Пријаву на конкурс сви кандидати 
могу послати на поштанску адресу: Факултет 
за спорт и туризам – ТИМС, Радничка 30а, 
Нови Сад, са назнаком „За конкурс”.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Онкологија
непуно радно време  

(15 сати на Факултету) 

2. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Радиологија
непуно радно време  

(15 сати на Факултету) 

3. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Офталмологија
непуно радно време  

(15 сати на Факултету) 

4. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Нефрологија и клиничка 

имунологија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 
2 извршиоца

5. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Анестезија са 
периоперативном медицином) 

на одређено време, непуно радно време 
(15 сати на Факултету) 

6. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Пластична и 
реконструктивна хирургија) 

на одређено време, непуно радно време 
(15 сати на Факултету) 

7. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Урологија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

8. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Пулмологија) 

на одређено време, непуно радно време 
(15 сати на Факултету) 

9. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Стоматологија (Дечја и 
превентивна стоматологија) 

на одређено време, непуно радно време 
(39 сати на Факултету) 

10. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Стоматологија 

(Пародонтологија) 
на одређено време, пуно радно време 

(40 сати на Факултету) 

11. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Стоматологија 

(Стоматолошка протетика) 
на одређено време,  

пуно радно време (40 сати на 
Факултету) 

12. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Психијатрија и психолошка 

медицина
на одређено време,  

непуно радно време (15 сати на 
Факултету) 

13. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Неурологија
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

14. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Медицинска рехабилитација
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

15. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Социјална фармација
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

16. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Фармакогнозија са 
фитотерапијом

на одређено време, пуно радно време 
(40 сати на Факултету) 

17. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

18. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Дерматовенерологија
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

19. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Медицина рада
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

20. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Онкологија
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

21. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 
(Урологија), на одређено време

непуно радно време  
(15 сати на Факултету) 

2 извршиоца

22. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Неурохирургија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

23. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Абдоминална хирургија) 
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

24. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Анестезија са периоперативном 
медицином) 

на одређено време, непуно радно време 
(15 сати на Факултету) 

25. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство, на 

одређено време
непуно радно време  

(15 сати на Факултету) 
2 извршиоца

26. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Неурологија
на одређено време, непуно радно време 

(15 сати на Факултету) 

27. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Стоматологија (Дечја и превентивна 
стоматологија) 

на одређено време, непуно радно време 
(39 сати на Факултету) 

28. Сарадник у настави за ужу 
научну област Здравствена нега

на одређено време, непуно радно време 
(15 сати на Факултету) 

3 извршиоца

УСЛОВИ 1–3: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за 
коју се бира и остали услови за редовног 
професора утврђени чланом 74 Закона о 
високом образовању, Статутом Универзи-
тета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 23 
Правилника о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 4–16: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за 
коју се бира и остали услови за ванредног 
професора утврђени чланом 74 Закона о 
високом образовању, Статутом Универзи-
тета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 22 
Правилника о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 17–19: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за коју 
се бира и остали услови за доцента утврђе-
ни чланом 74 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правил-
ником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Ста-
тутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 21. Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета Нови Сад.

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ 20: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из уже научне 
области из које се бира а који је сваки од 
претходних нивоа студија завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 8 (осам). 
Остали услови утврђени су чланом 85. Зако-
на о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 34. 
Правилника о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 21–26: студент докторских студија, 
са завршеним Интегрисаним академским 
студијама медицине, који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио просечном 
оценом најмање 8 (осам). Остали услови 
утврђени су чланом 84 Закона о високом 
образовању, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и чланом 33 Правилника 
о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ 27: студент докторских студија, са 
завршеним Интегрисаним академским сту-
дијама стоматологије, који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио просечном 
оценом најмање 8 (осам). Остали услови 
утврђени су чланом 84 Закона о високом 
образовању, Статутом Медицинског факул-
тета у Новом Саду и чланом 33 Правилника 
о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ 28: студент мастер академских 
здравствене неге, који је основне академске 
студије здравствене неге завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 8 (осам). 
Остали услови утврђени су чланом 83. Зако-
на о високом обраовању, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 32. 
Правилника о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду. Посебни услови: 
Кандидати који конкуришу за клиничке пред-
мете подносе доказ да су у радном односу у 
установи која је наставна база Факултета. За 
кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента способност за наставни рад оце-
ниће се на основу приступног предавања из 
области за коју се бира (сходно члану 17 и 
21 Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача). Приступно 
предавање ће се организовати у складу са 
Правилником Медицинског факултета Нови 
Сад о начињу извођења и валоризацији 
приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, фото-
копију личне карте (уколико лична карта 
поседује чип, доставити фотокопију очита-
не, у случају да нема чип, довољна је обич-
на фотокопија и једне и друге стране личне 
карте са јасно видљивим подацима), овере-
не копије диплома (копија се оверава код 
јавног бележника/нотара), списак радова и 
публикација (у два примерка), CD са радо-
вима и публикацијама који су наведени у 
списку, Образац упитника и Образац прија-
ве на конкурс се преузимају са сајта: https: 
//www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php, доказ о 
педагошком искуству и позитивно оцењеној 
педагошкој активности, доказ о некажња-
вању (преузима се у СУП-у). Пријаве са 

документацијом подносе се на Писарници 
Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук 
Вељкова 3, Нови Сад са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Медицински факултет 
задржава право да контактира пријављене 
кандидате за случај потребе допуне доку-
ментације, те вас молимо да доставите тач-
не податке за контакт. Доказ о некажња-
вању можете доставити најкасније 30 дана 
од дана објављивања конкурса, с обзиром 
на потребну процедуру издавања предмет-
ног доказа. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс је објављен у публикацији „Посло-
ви“ 24. марта 2021. године.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26000 Панчево
Змај Јове Јовановића 3

Наставник предметне наставе – 
физика

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене привремено 

одсутног запосленог коме траје мандат 
директора, а најкасније  
до 14.03.2025. године

Наставник предметне наставе – 
хемија

са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене привремено 

одсутног запосленог коме траје мандат 
директора, а најкасније  
до 14.03.2025. године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
законом и ако: 1) има одговарајуће образо-
вање и то: за радно место наставник пре-
дметне наставе – физика, из члана 3 тачка 8 
Правилника о степену и врести образовања 
за наставнике и стручне сараднике у основ-
ној школи: професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и хемију, профе-
сор физике и основа технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, про-
фесор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, про-
фесор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основ-
ну школу, дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломи-
рани физичар за општу физику, дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипло-
мирани астроном, смер астрофизика, про-
фесор физике-информатике, дипломирани 
физичар-медицинска физика, дипломира-
ни професор физике-мастер, дипломирани 
физичар-мастер, мастер физичар, мастер 
професор физике, мастер професор физике 
и хемије, мастер професор физике и инфор-
матике, дипломирани физичар - мастер 
физике-метеорологије, дипломирани физи-
чар - мастер физике-астрономије, дипломи-

рани физичар - мастер медицинске физи-
ке, дипломирани професор физике-хемије, 
мастер, дипломирани професор физике-ин-
форматике, мастер, дипломирани физичар 
- професор физике-мастер, дипломирани 
физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер, дипломирани физичар - 
примењена и компјутерска физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена физика 
и информатика - мастер, дипломирани физи-
чар - професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер, дипломирани физи-
чар - професор физике и хемије за основну 
школу - мастер; мастер професор математи-
ке и физике; мастер професор информатике 
и физике; дипломирани физичар - информа-
тичар; мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програ-
мима из области физике. За радно место 
наставник предметне наставе – хемија, из 
члана 3 тачка 11 Правилника о степену и 
врести образовања за наставнике и стручне 
сараднике у основној школи: дипломирани 
хемичар, професор хемије, професор хемије 
и физике, професор хемије и биологије, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипло-
мирани хемичар за истраживање и развој, 
дипломирани физикохемичар, дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство, про-
фесор биологије и хемије, професор физи-
ке и хемије за основну школу, дипломирани 
професор биологије и хемије, дипломирани 
хемичар - професор хемије, дипломирани 
професор хемије - мастер, професор физи-
ке - хемије, професор географије - хемије, 
професор биологије - хемије, дипломирани 
професор физике - хемије, мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани педагог за физику и хемију, 
дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер, дипло-
мирани хемичар - мастер, мастер професор 
хемије, мастер хемичар, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор био-
логије и хемије; мастер физикохемичар; 
дипломирани инжењер хемије аналитичког 
смера; мастер професор предметне наставе; 
дипломирани хемичар - инжењер за контро-
лу квалитета и менаџмент животне средине; 
дипломирани инжењер хемије биоорганског 
смера. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије. Канди-
дат треба и: 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику.
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ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају уста-
нови. Сваки кандидат који учествује на 
конкурсу дужан је да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. потписану пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; 3. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 4. уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); 6. доказ о неосуђиваности, извод из 
казнене евиденције који издаје МУП Србије 
(не старији од шест месеци); 7. доказ о 
знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сма-
тра да они познају језик на којем се изводи 
образовано-васпитни рад); 8. доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: сви докази прилажу се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор школе. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на бројеве 
телефона које су навели у својим пријава-
ма. Разговор са канидатима ће се обавити 
у просторијама школе, а о месту и времену 
ће бити благовремено обавештени. Неће се 
разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом, као ни пријаве 
оних кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу образовања, врсте и степена 
стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве 
на конкурс доставити на адресу: ОШ „Јован 
Јовановић Змај”, Панчево, Змај Јове Јова-
новића 3, у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”, са 
назнаком: „За конкурс”. За додатне инфор-
мације можете се обратити школи на број 
телефона: 013/346-023, као и на мејл-адре-
су: skola@zmajpancevo.edu.rs.

ПРОКУПЉЕ

ИСПРАВКА КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље
Ратка Павловића 20

тел. 027/329-093, 324-462

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
17.03.2021. године исправља се у делу који 
се односи на услове: уместо „лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат“, тре-
ба да стоји: Кандидати достављају лекар-

ско уверење да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (не старије од шест месеци).

СМЕДЕРЕВО

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево 
16. октобра бб

тел. 026/653-633

Наставник информатике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мас-
тер професор технике и информатике или 
друго према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Економија, право и 
администрација („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019, 9/2019 и 2/2020). Кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о раду, услове из чл. 139, 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Еко-
номија, право и администрација („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019).

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван, а за наставника 
– уверење о положеном стручном испиту за 
рад у образовању или положеном испиту за 
лиценцу (осим за лица која заснивају радни 
однос у својству приправника или на начин 
утврђен као за приправнике). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, кандидати за сва радна места који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака, а у складу са чланом 154 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), по 
распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Кандидат мора знати језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

СОМБОР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци

Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Оглас објављен 03.03.2021. године у пуб-
ликацији „Послови”, поништава се за рад-
но место: самостални финансијско-рачуно-
водствени сарадник, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсу-
ства и одсуства са рада ради неге детета.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу научну 
област Mатематичке науке

на период од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор у звање и засни-
вање радног односа: високо образовање на 
студијама трећег степена (докторске ака-
демске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005, 
односно научни назив доктора наука стечен 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање пре 10.09.2005. г. и то: доктор мате-
матичких наука; доктор наука примењене 
математике. Кандидати морају испуњава-
ти и остале услове предвиђене Законом о 
високом образовању, Статутом и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Стату-
том и општим актима Педагошког факулте-
та у Сомбору. Кандидати уз пријаву подно-
се: фотокопије диплома свих нивоа студија 
са додацима диплома, попуњен образац 
биографских података (преузет са: http://
www.uns.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
categorz/45-izbor-u-zvanje), приложен у 
штампаној и електронској форми, библио-
графију објављених радова и саме радове, 
евалуацију студената о педагошком раду, 
уверење о некажњавању (МУП) и фотоко-
пију личне карте. Пријаве се достављају на 
адресу факултета. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Поступак избора у звање и заснивање рад-
ног односа спроводи се у складу са одредба-
ма Закона о високом образовању, одредба-
ма Статута и општих аката Универзитета у 
Новом Саду и Статута и општих аката Факул-
тета. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП”

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Расписује се конкурс у средњој стручној 
школи у подручју рада Здравство и социјална 
заштита, на српском језику, за радно место: 

Наставник здравствене неге деце и 
здравствене неге

(за све образовне профиле осим 
образовних профила у стоматологији) 

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
законом, и то ако: 1. има одговарајуће обра-

Национална служба
за запошљавање
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зовање: за радно место наставник потреб-
но је да кандидат има образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
односно да је лице стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
изузетно, наставник јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; поред 
тога, потребно је да кандидат има и образо-
вање из члана 4. тачка 23) и 39) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада здрав-
ство и социјална заштита; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије, 5; 
зна српски језик, на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 
(лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страни Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС (www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси следеће: 1. оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем 
средњем и високом образовању у складу 
са чланом 4. тачка 23) и 39) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада здрав-
ство и социјална заштита; 2. оригинал или 
оверену фотокопију доказа о неосуђива-
ности правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
– издат од полицијске управе или суда (не 
старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); 3. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс); 
4. уколико диплома није издата на српс-
ком језику, потврду о знању српског јези-
ка – доказ о положеном испиту по програ-
му одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); 5. био-
графија – CV. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор. Комисија 
неће разматрати непотпуне и неблаговреме-
не пријаве. Пријава се сматра потпуном уко-
лико садржи све доказе којима се потврђује 
испуњеност услова прописаних чланом 139 
и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а који су у кон-
курсу наведени у делу „услови” и „пријава 
на конкурс”. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Пријава на конкурс 
са потребном документацијом се подноси 
на адресу: Средња медицинска школа „Др 
Ружица Рип”, Подгоричка 9, Сомбор, са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос” 
или непосредно у секретаријату школе, 
радним даном до 13.00 сати. У року од осам 
дана од дана истека рока за пријем прија-
ва на конкурс, Комисија за конкурс утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 закона. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања у року од осам 
дана. У року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу директору у року 
од осам дана од дана достављања решења. 
Директор о жалби одлучује у року од осам 
дана од дана подношења. Информације о 
конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе, тел. 025/430-540.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”

22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042

e-mail: sm.muzskola@open.telekom.rs
pravnik.muzicka@gmail.com

Наставник гитаре
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у скла-
ду са чланом 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019 и 1/2020); остали услови прописани 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
биографију и следеће доказе о испуњености 
услова: 1. доказ о стеченом образовању 
(оверена фотокопија дипломе и додатка 
дипломи); 2. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); 3. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); 4. доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно уверење (или овере-
ну фотокопију индекса) да су у току студија 
положили испите из педагогије и психологије 
или доказ да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу (у складу са чла-
ном 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); 5. уверење о неосуђи-
ваности, прибављено од надлежног органа 
МУП-а (не старије од 6 месеци); 6. уверење 
општинског суда да против њега није покрет-
нут кривични поступак (не старије од 6 
месеци); 7. доказ о знању српског језика – 
подноси кандидат који средње, више или 
високо образовање није стекао на српском 
језику, издат од одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима, коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизова-
них поступака, а након тога обавља разговор 
са кандидатима. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање. Све пријаве са приложеном 
документацијом, због тренутне епидеми-
олошке ситуације, слати искључиво поштом, 
на адресу: ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић”, 
ЈНА 140, 22400 Рума, са назнаком „За кон-
курс”. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у часопису „Послови”. Контакт 
телефон: 022/474-042.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ
24000 Суботица

Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Маркетинг и трговина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред наведених услова, кандида-
ти треба да испуне и друге услове прописа-
не одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други 
закони, 67/19 и 6/20 – др. закони), Стату-
та Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 
од 8. марта 2018. године (5. априла 2018. 
године – исправка; измене и допуне 13. 
фебруара 2019. године, 29. септембра 2020. 
године), Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. годи-
не, са изменама и допунама од 20. децембра 
2018. године и 28. септембра 2020. године, 
Правилника о ближим мимималним усло-
вима за избор у звања наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. 
године (измене и допуне од 8. септембра 
2016. године, 22. септембра 2016. године, 
1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. 
године, 9. октобра 2018. године и 30. јану-
ара 2020. године – аутентично тумачење) и 
Правилника о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици бр. 
01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботи-
ци, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
приложити: Образац – подаци о кандидату 
пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета (2. одељак рефе-
рата о пријављеним кандидатима), у штам-
паној форми и у електронској форми на 
CD-у (Образац и Упутство су доступни на 
сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.
ac.rs), биографију, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потреб-
но је доставити очитану личну карту), ове-
рене фотокопије диплома, списак радова и 
саме радове, потврду о томе да лице није 
правоснажном пресудом осуђено за кривич-
но дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе које издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, као и 
све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених Законом, Стату-
том Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилницима Универзитета и Факултета. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет 
неће враћати примљену конкурсну докумен-
тацију кандидатима.

ПУ „ПЕТАР ПАН”
24321 Мали Иђош 

13. јули 8

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана (док 
запосленом мирује радни однос), за рад 
у одељењима у којима се настава одвија 

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајућу стручну спрему, васпитач; да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Србије; 
да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз пријав-
ни формулар кандидати треба да доставе: 
краћу биографију, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
или диплому о стеченом образовању, доказ 
да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, доказ да 
је кандидат стекао средње, више или висо-
ко образовање на језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе и доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, све у оригина-
лу или овереној фотокопији. Доказ да има 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључивања 
уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извр-
шиће надлежна служба за запошљавање. 
Пријава на конкурс са потребним докумен-
тима заједно са одштампаним пријавним 
формуларом се додставља у року од 8 дана 

од дана објављивања конкурса на адресу 
Предшколске установе „Петар Пан” Мали 
Иђош, Ловћенац, Улица 13. јули број 8. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24300 Бачка Топола

Трг Зорана Ђинђића 10

Наставник биологије
на мађарском наставном језику, са 

21,14% норме, на одређено време преко 
60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), студије 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Наставник 
биологије треба да има једно од следећих 
звања: професор биологије; дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; дипломи-
рани биолог; професор биологије - хемије; 
дипломирани професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог за екологију и зашти-
ту животне средине; дипломирани биолог, 
смер за заштиту животне средине; дипло-
мирани биолог заштите животне средине; 
дипломирани биолог - еколог; дипломи-
рани професор биологије; дипломирани 
професор биологије-мастер; дипломирани 
биолог-мастер; дипломирани молекуларни 
биолог-мастер; дипломирани професор био-
логије-хемије-мастер; мастер биолог; мастер 
професор биологије.

Наставник екологије и заштите 
животне средине

на мађарском наставном језику, са 5% 
норме, на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), студије 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Наставник 
екологије и заштите животне средине је 
потребно да има једно од следећих звања: 
професор екологије и заштите животне сре-
дине, дипломирани еколог животне среди-
не, дипломирани еколог за заштиту живот-
не средине, дипломирани еколог заштита 
животне средине, дипломирани еколог 
заштите животне средине-мастер, дипло-
мирани професор биологије-мастер, дипло-
мирани биолог заштите животне средине; 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани 
биолог за екологију и заштиту животне сре-
дине, дипломирани биолог-еколог, дипло-
мирани биолог - смер заштита животне сре-
дине; професор биологије, дипломирани 
биолог, дипломирани професор биологије и 
хемије, дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, дипломирани инжењер шумарства 
за пејзажну архитектуру, дипломирани геог-
раф заштите животне средине, мастер био-
лог, мастер еколог, мастер професор био-
логије, мастер професор екологије, мастер 
биолог-еколог, мастер професор екологије и 
заштите животне средине, мастер професор 
биологије и географије, мастер географ за 
област животне средине, претходно завр-
шене основне академске студије биологије, 
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екологије, студијски програм геопросторне 
основне животне средине.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане члановима 139 Закона, и 
то: има одговарајуће образовање (наведено 
горе); има психичку, физичку и здравствену 
способност; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик, односно 
језик на којем остварује образовно васпитни 
рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: 
биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављан-
ству Републике Србије, лекарско уверење, 
којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима (дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду), доказ о неосуђиваности, 
сходно одредбама чл. 154 и 155 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 
10/2019). Приликом подношења апликација 
на конкурс за пријем у радни однос у устано-
ви кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос на званичној интернет страни-
ци Министарства и исти доставља установи. 
На основу члана 141 став 7 Закона, посло-
ве наставника или стручног сарадника, осим 
за ромски језик, може да обавља лице које 
је стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Директор доноси одлуку 
о избору извршилаца у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Средња техничка школа, 24300 Бачка Топо-
ла, Трг Зорана Ђинђића 10, тел. 024/714-434. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремено приспеле пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 Суботица

Ивана Горана Ковачића 14

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Хемија, неметали и 

графичарство
на српском и мађарском наставном 
језику (двојезично), са 65% радног 
времена, на одређено време до 31. 

августа 2021. године

Дефектолог са одељењским 
старешинством

на српском и мађарском наставном 
језику (двојезично), на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 

60 дана, односно до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 139 
до 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), кандидати за 
горе наведена радна места треба да имају: 
одговарајуће високо образовање према 
члану 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) и према Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако мен-
тално ометене у развоју („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 
10/2009, 2/2012 11/2016 и 14/2020). Поред 
одговарајућег високог образовања, кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије или 
оверену фотокопију, извод из матичне књи-
ге рођених или оверену фотокопију, доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; 
доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави своју професионалну биографију. 
Психолошку процену способности кандида-
та за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за послове запошља-

вања применом стандардизованих поступа-
ка. Пре закључења уговора о раду кандидат 
треба да прибави уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. У скла-
ду са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 
154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Пријаве на конкурс слати на адре-
су школе: ОИСШ „Жарко Зрењанин” Субо-
тица, Ивана Горана Ковачића 14, Суботица. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

Посао се не чека, посао се тражи
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ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ”

14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и на 
основу Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020); 
да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специ-јалистичке академске студије) 
и то: студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студијама 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву треба поднети и: попуњен пријавни 
фолмулар који се налази на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављан-
ству); извод из матичне књиге рођених; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (за 
лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студија-
ма); доказ да није осуђиван по основама из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 
10/2019 и 6/2020) (уверење из МУП-а); уве-
рење из основног суда да није против кан-
дидата покренут кривични поступак по осно-
вама из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
Закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду; радну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и бројем телефона. 
Наведени документи морају бити у оригина-
лу или у овереној фотокопији не старији од 
шест месеци. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве без потребне 
документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса подносе се на 
адресу школе: ОШ „Сестре Павловић”, Вука 
Караџића 27, 14246 Белановица, са назнаком 
„За конкурс – наставник биологије”. Ближе 
информације могу се добити од секретара 
школе путем телефона: 062/8030-532.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МУХАРЕМ КАДРИУ”

Општина Бујановац, Велики Трновац
тел. 017/656-671

1. Наставник немачког језика
за 88% радног времена

2. Радник на административним 
пословима (50% радног времена) и 
на финансијским пословима (50% 

радног времена)

3. Радник на одржавању хигијене – 
чистач

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услови из става 1 тачке 1), 
3)–5) члна 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2 поменутог члана прибавља се пре заљу-
чивање уговора о раду. За радно место под 

редним бројем 1 кандидати треба да испуња-
вају услов да су стекли одговарајуће високо 
образовање: 1) на стидијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије ) 
и то: 1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степан које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступа-
ка. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доказује се пре закључивања 
уговора о раду. За радно место под редним 
бројем 2 кандидати треба да имају завршен 
четврти степен стручне спреме, одгова-
рајућу средњу школу: гимназија опши смер, 
економски смер или правни смер. За радно 
место под редним бројем 3 кандидати треба 
да имају завршену основну школу.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидати треба да поднесу и следећу доку-
ментацију: 1. оверену фотокопију дипломе 
о завршеној одговарајућој школској спреми 
или уверење о стеченој стручној спреми; 
2. оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; 3. оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, не старије од шест 
месеци; 4. доказ о знању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (за кандидате који су завршили 
студије на другом наставном језику и којима 
албански језик није матерњи језик); 5. уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уве-
рење о неосуђиваности, основни суд). Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућује се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступку. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услове конкурса и доноси 
решење о избор кандидата у року од осам 
дана од дана разговора са кандидатима. 
Пре закључивања уговора о раду изабрани 
кандидати подносе и доказ о испуњености 
услова из члана 139 ст. 1. тач. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
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(односно да имају психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом – 
лекарско уверење). Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријавни фор-
мулар попунити на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете и технолошког 
развоја (htt/www.mpn.gov.rs./wp-content/
uploads/2015/Formular–za konkurisanje.doc), 
одштампати и заједно са осталом потреб-
ном документацијом о испуњености услова 
конкурса поднети лично у затореној коверти 
или препорученом поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за слободна 
радна места која су предвиђена у конкурсу”. 
Конкурсна документација неће се враћати. 
Настава се изводи на албанском језику. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе или преко телефона: 
017/656-671.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17501 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са привремене спречености 

за рад, тј. до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: виша медицинска сестра – тех-
ничар, виша медицинска сестра, струковна 
медицинска сестра, организатор здравстве-
не неге, специјалиста струковна медицинска 
сестра, дипломирана медицинска сестра, 
мастер медицинска сестра, виша медицинска 
сестра општег смера, виша медицинска сес-
тра интернистичког смера, виша медицинска 
сестра хируршког смера, виши медицински 
техничар; лице треба да има претходно сте-
чено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита. У радни 
однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1. тач. 1), 3)–5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из ста-
ва 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом доставити 
оригинале или оверене фокопије следећих 
докумената: диплому или уверење о сте-

ченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
из казнене евиденције, уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима и децом доставља се пре 
закључења уговора о раду, пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати са назнаком: „За конкурс”, на адре-
су школе: Медицинска школа „Др Изабел 
Емсли Хатон”, 17501 Врање, Моше Пијаде бб.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17530 Сурдулица
Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са функције

УСЛОВИ: 1. кандидат за радно место настав-
ника хемије треба да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20 и 19/20) и чланом 140 ЗОСОВ 
стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (у овом случају је 
неопходно да кандидат мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар МПНТР кан-
дидат треба да приложи: 1. оверен препис 

или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (лице које је стекло одговарајуће 
образовање на студијама другог степена дос-
тавља диплому првог и другог степена); 2. 
уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); 3. извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија); 4. доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); 5. 
доказ о неосуђиваности за кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са одштампаним фор-
муларом достављају горе наведену докумен-
тацију. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здрвствене способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат је дужан да 
прибави пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпу-
не и испуњавају услове конкурса упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка. Решење о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” Сур-
дулица, Дринске дивизије 6. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс се неће узе-
ти у разматрање, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног 
органа (јавног бележника, органа градске или 
општинске управе, суда). Достављени подаци 
обрађиваће се у скаду са Законом о заштити 
података о личности, у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе од 9.00 
до 13.00 часова, на телефон: 017/815-250.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб

тел. 017/815-051

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(неплаћено одсуство), са 33,33% радног 

времена 

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 
кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане члановима 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019 и 6/2020), и то: да поседује одгова-
рајуће образовање за наставника у складу с 
одредбама чл.139, 140, 141 и 142.Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручној школи; да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
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три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при- 
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна 
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1, 3, 5 
овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2 овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: диплому или уверење 
о стеченом образовању, оригинал или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену копију; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену копију; доказ да кандидат није осуђен 
правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. /2017, 10/2019 и 
6/2020), и то: уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага, односно да 
се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену копију), 
уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену копију), доказ о познавању срп-
ског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. 
Лекарско уверење, као доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, канди-
дат који буде изабран доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Минис тарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, тј. доказе о испуњености услова, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи (поштом или лично) на 
горе наведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос на одређено вре-
ме (не отварати)”. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Докази о испуњавању услова 
предвиђених овим огласом, ако нису ориги-
нални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Служ-
бени галасник РС”, број 93/2014 и 22/2015). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир приликом доношења 
одлуке о избору кандидата по овом конкур-
су. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе. Контакт теле-
фон: 017/815-051.

ВРШАЦ

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„НИКОЛА ТЕСЛА”

26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/833-210

Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике

настава се изводи на српском језику

УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу 
са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник” бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019 и 6/2020) и одредбама 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – 
исправка, 2/2017, 13/2017, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021) и то: (1) про-
фесор информатике, односно дипломирани 
информатичар; (2) професор математике 
и рачунарства; (3) професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер 
рачунарство и информатика; (4) дипломи-
рани математичар за рачунарство и инфор-
матику; (5) дипломирани инжењер електро-
технике, сви смерови, односно одсеци; (6) 
дипломирани инжењер електронике, сви 
смерови, односно одсеци; (7) дипломирани 
инжењер за информационе системе, однос-
но дипломирани инжењер организације за 
информационе системе или дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци 
за информационе системе, информацио-
не системе и технологије; (8) дипломирани 
инжењер информатике, односно дипломира-
ни инжењер рачунарства; (9) дипломирани 
економист, смерови: кибернетско-органи-
зациони, економска статистика и информа-
тика, економска статистика и кибернетика, 
статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; (10) про-
фесор технике и информатике; (11) дипло-
мирани математичар; (12) дипломирани 
информатичар; (13) дипломирани инфор-
матичар – пословна информатика; (14) 
дипломирани информатичар – професор 
информатике; (14а) дипломирани инжењер 
организационих наука, одсек за управљање 
квалитетом; (14б) мастер инжењер софтве-
ра; (14в) мастер инжењер информационих 
технологија и система; (14г) мастер дизајнер 
медија у образовању; (14д) мастер профе-
сор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); 
(15) дипломирани информатичар, мастер; 
(16) дипломирани професор информатике, 
мастер; (17) дипломирани информатичар, 
мастер пословне информатике; (18) дипло-
мирани професор технике и информатике, 
мастер; (19) мастер математичар; (20) мас-
тер информатичар; (21) мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства; (22) мастер 
инжењер информационих технологија; (23) 
мастер професор технике и информатике; 
(24) мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи 
и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке); (25) мастер дизајнер 
медија у образовању; (26) мастер професор 
информатике и математике; (27) мастер про-
фесор технике и информатике. Лице из тач-

ке 16) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати, у оквиру заврше-
них студија, положених најмање пет пред-
мета из области рачунарства и информатике 
(од тога најмање један из области Програми-
рање) и најмање два предмета из једне или 
две следеће области – Математика или Тео-
ријско рачунарство, што доказују потврдом 
издатом од стране матичне високошколске 
установе. Кандидати који немају обавезно 
образовање прописано чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(психолошке, педагошке и методичке дисци-
плине) обавезни су да га стекну у року од 
једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Остали услови: поред 
општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат мора да испуњава и услове про-
писане одредбом члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то 
да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
има држављанство Републике Србије, 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на 
конкурс дужни су да доставе: 1) попуњен 
и одштампан формулар за пријаву на кон-
курс, доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), 
2) оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидат који је 
завршио други степен доставља и диплому 
са основних академских студија), 3) оверену 
фотокопију или оригинал уверења из каз-
нене евиденције о неосуђиваности у смис-
лу чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, издатог у 
надлежној Полицијској управи МУП-а Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), 4) 
оверену фотокопију или оригинал уверења 
о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), 5) доказ о знању српског 
језика, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи, доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском 
језику (ако је кандидат стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, сматра се да 
је достављањем дипломе о одговарајућем 
образовању доставио доказ да зна српски 
језик), 6) краћу биографију са адресом за 
пријем поште и бројем телефона. Рок за 
подношење пријава је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Конкурс спроводи комисија од три 
члана коју именује директор школе. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку 
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процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Након психо-
лошке процене, конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима који се налазе на 
листи кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и доноси решење 
о пријему кандидата. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкур-
са кандидати достављају лично или путем 
поште на адресу: Школски центар „Нико-
ла Тесла”, 26300 Вршац, Стеријина 40-44. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе (Раде Марко-
вић), на телефон: 013/833-210.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА

ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“
26300 Вршац, Омладински трг 1

тел./факс: 013/832-517
e-mail: vsvassekretar@hemo.net

Професор струковних студија у 
ужој научно-стручној области: 1.1. 
Медицинске науке за предмете: 1. 

Ургентна медицина, 2. Инфективне 
болести, 3. Репродуктивно здравље, 

4. Исхрана и дијететика, 5. 
Истраживања у здравству

УСЛОВИ: Уговор о раду ће се закључити са 
једним извршиоцем за све гореневедене 
предмете. Уговор о раду ће се закључити на 
неодређено време, за 100% радног времена 
и са одложом клаузулом ступања на рад, тј. 
по добијању акредитације и дозволе за рад 
за студијски програм струковна медицинска 
сестра/техничар. Место рада је Вршац. У 
звање професора струковних студија се бира 
кандидат који има научни назив доктор нау-
ка (8 ссс) стечен на академским студијама на 
медицинском факултету, који има објављене 
стручне радове и способност за стручни и 
наставни рад и који испуњава опште услове 
за звања и рад на високошколским устано-
вама, а према одредбама чл. 62 став 4 и 5 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017). Кандидати су обавезни да 
приложе следећу документацију: фотокопију 
личне карте, уверење о држављанству, ове-
рену диплому о завршеном школовању, рад-
ну биографију са библиографијом и радо-
вима. Изабрани кандидат ће након избора 
у звање приложити и лекарско уверење о 
општој здравственој способности и судско 
уверење да се против њега не води кривич-
ни поступак. Пријаве на конкурс, са потпу-
ном документацијом, подносе се директору 
Високе школе струковних студија за васпи-
таче „Михаило Палов“ у Вршцу, на адресу: 
Омладински трг 1, 26300 Вршац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана по објављивању 
конкурса у публикацији „Послови”.

ЗАЈЕЧАР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Оглас објављен 17.02.2021. године у публи-
кацији „Послови” број 921-922, поништава се 
у целости. 

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог до 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др закони, 10/19 и 6/20), 
односно да: 1) има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19 и 6/20), које је стекао на: а) студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно друге стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичко струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим оразовањем; у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020 и 1/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Службени гласник Републике Србије – 
Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 
2/17, 13/18, 7/19, 2/2020, 14/2020, 15/2020 
и 1/2021): дипломирани педагог, професор 
педагогије, дипломирани школски психолог 
– педагог, дипломирани педагог – мастер, 
мастер педагог; 2) да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца или које је осуђено за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изрчену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и вас-
питања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (уписати број теле-
фона / имејл-адресу). Уз пријавни формулар 
кандидат доставља следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе (односно уве-
рења уколико диплома није издата) о стече-
ном одговарајућем степену и врсти образо-
вања; уверење о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 3 месеца; уве-
рење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија); 
уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, доставља доказ (уверење 
или потврду) да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; биографију. Уверења 
која се достављају не смеју бити старија 
од 6 месеци. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност улова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кан-
дидати бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели или на наведене 
мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачи-
нити листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене и обавити разговор са њима. О 
терминима за разговор кандидати ће бити 
обавештени путем телефона на бројеве које 
су навели или на наведене мејл-адресе. Кон-
курсна комисија ће донети решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора. Лекарско уверење 
– доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Информације о конкурсу могу се 
добити на следећи број телефона: 030/463-
391. Пријаве се достављају на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за радно 
место педагога школе”.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

23264 Фаркаждин 
Маршала Тита 2

тел. 023/3868-010

Наставник српског језика
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
преко 60 дана,  

са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020) и то да: 1. има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 6/20) и чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 

специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Докази о 
испуњености услова под тачкма 1, 3, 4 и 5 

саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно 
је приложити: 1. попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС; 2. биографију; 3. оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, 4. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; 5. 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
(извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова, којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (да није 
старије од 6 месеци); 6. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(да није старије од 6 месеци); 7. оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи конкурсна коми-
сија коју ће директор именовати посебним 
решењем.

www.nsz.gov.rs
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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У просторијама Градске управе у Но-
вом Пазару одржан је инфо-дан за 

послодавце, којима је том приликом 
представљен део пројекта „Знањем 
до посла“, под називом „Запослени 
по мери вашег бизниса”. Овај осмого-
дишњи пројекат реализује се у оквиру 
партнерске сарадње Швајцарске и Ср-
бије, а осмишљен је да створи предус-
лове за брже запошљавање младих.

Консултантска компанија NIRAS-
IP Consult, са седиштем у Немачкој, 
добила је од Швајцарске агенције за 
развој и сарадњу мандат да спроводи 
програм „Знањем до посла“ (Education 
to Employment-E2E), са циљем да се 
побољша позиција младих на тржишту 
рада Србије кроз модернизацију поли-
тике која се односи на запошљавање, 
али и на развој њихових вештина за 
рад у приватном сектору. Програм се 
спроводи кроз примену модерних обу-
ка на радном месту.

Финансијски и технички елементи 
овог програма презентовани су, уз по-
штовање свих епидемиолошких мера, 
великом броју новопазарских посло-
даваца, како би им се олакшао избор 
конкретних обука, представио начин 
реализације, али и могућности за се-
лекцију и одабир кандидата који ће 
бити укључени у обуке. Укупан износ 

средстава опредељених за овај про-
грам је 50.000.000 динара, а реали-
зоваће се кроз теоријски и практични 
део, уз поштовање свих предуслова де-
финисаних јавним позивом.

Послодавцима су јавни позив пре-
зентовали Борис Мајсторовић, виши 
саветник на пројекту и Марија Тио-
сављевић, испред Удружења психоло-
га Нови Пазар, које је и локални парт-
нер на пројекту „Знањем до посла”. 
Марија Тиосављевић је објаснила да 
за учешће могу да се пријаве приватне 
фирме које су регистроване најмање 
две године, имају барем три запослена 
лица и испуњавају остале критеријуме. 
Програмом ће послодавцима бити 
пружена пуна финансијска и техничка 
подршка, али и помоћ приликом ода-
бира будућих полазника обуке. Како 
је истакла Тиосављевић, обезбеђена је 
финансијска подршка за послодавце, 
али и за полазнике обуке, што пред-
ставља додатни мотив да се у пројекат 
укључи што већи број привредника.

– Трансформације тржишта рада 
су веома брзе и захтевају од свих ак-
тера додатна знања и усавршавања 
и целоживотно учење. Тако да наши 
суграђани, уколико желе да дођу до 
квалитетног и добро плаћеног посла, 
треба да се додатно доквалификују и 

едукују, како би обезбедили пристој-
не приходе за себе и своју породицу, а 
Градска управа је сигуран партнер за 
све пројекте који поспешују економски 
развој нашег становништва – поручио 
је члан Градског већа Февзија Мурић.

Послодавцима се обратила и 
представница новопазарске филијале 
НСЗ Аида Бојаџић, која је истакла да 
је ово изузетна прилика за послодавце 
да запосле младе, квалитетне раднике.

– Искуство стечено у оквиру овог 
програма, вештине и могућност прила-
гођавања условима под којима послују 
приватне фирме, један је од основних 
предуслова за успех младих који се 
први пут појављују на изузетно захтев-
ном тржишту рада – рекла је она и дода-
ла да Национална служба за запошља-
вање пружа пуну подршку овом и свим 
сличним пројектима чији је крајњи циљ 
повећање запошљивости младих.

Јавни позив у оквиру пројекта 
„Знањем до посла“ реализује се у Раш-
ком, Расинском, Пиротском, Нишавс-
ком, Поморавском, Зајечарском, Мач-
ванском, Шумадијском и Моравичком 
округу, а послодавци се за учешће 
могу пријавити најкасније до 31. мар-
та 2021. године. 

Аида Бојаџић

Новопазарски послодавци позвани да учествују у пројекту 
 „Знањем до посла“

ЗА БРЖЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ
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У организацији Покрајинске службе за запошљавање, у 
просторијама Скупштине Војводине одржан је радни 

састанак представника Националне службе за запошља-
вање и Покрајинског секретаријата за привреду и тури-
зам, на тему јавних позива у области запошљавања чије се 
објављивање ускоро очекује.

Састанку су присуствовали нови покрајински секретар 
за привреду др Ненад Иванишевић, директорка Покрајинске 
службе за запошљавање Снежана Седлар, директорка Секто-
ра за подршку запошљавању НСЗ Неда Милановић, као и ди-
ректори свих осам филијала НСЗ са територије АП Војводине.

Повод за састанак било је упознавање представника 
НСЗ са новим покрајинским секретаром, а разговарало се 
о плану и програму рада Секретаријата у области запо-
шљавања, као и о могућностима за даље интензивирање 
сарадње између две институције. Посебно важна ставка 
разговора били су предстојећи покрајински јавни позиви за 
запошљавање, који ће и ове године бити заједнички реали-
зовани уз финансијску подршку НСЗ.

Према речима секретара Иванишевића, приоритет рада 
његовог ресора у области запошљавања биће координација 
свих активности са Покрајинском службом за запошљавање, 
њеним филијалама и локалним самоуправама у покрајини.

„При додели субвенција за запошљавање Секретаријат 
ће водити рачуна о рањивим и теже запошљивим катего-
ријама становништва. Покрајинским буџетом у области за-
пошљавања ове године опредељено је 42 милиона динара 
за три мере активне политике запошљавања: ново запо-
шљавање, самозапошљавање и јавне радове, уз могућност 
да се у јуну, после ребаланса буџета, издвоји још средстава 

и уведу и неке друге мере, попут стручне праксе“, најавио је 
покрајински секретар и додао да ће ове године појединачни 
износи за сваку меру бити у потпуности усаглашени са из-
носима које додељује НСЗ на републичком нивоу.

Са мерама активне политике запошљавања на нацио-
налном нивоу учеснике састанка упознала је директорка 
Сектора за подршку запошљавању НСЗ Неда Милановић, 
која је подсетила на усвајање нове Стратегије запошљавања 
у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, као 
кровног документа у овој области. Она је рекла да би Акцио-
ни план за период од 2021. до 2023. године требало да буде 
ускоро усвојен, а затим се осврнула на предстојеће јавне 
позиве за запошљавање на националном нивоу, конкретне 
износе издвојених средстава и поједине новине и измене у 
односу на претходну годину.

Учесници састанка су се на крају сложили да ће зајед-
нички приоритет бити интензивирање досадашње сарадње, 
како би се остварио примарни циљ да средства за запошља-
вање, која издвајају Република и Покрајина, уз подршку НСЗ 
стигну до што већег броја корисника, посебно из теже за-
пошљивих и рањивих категорија, што је, како је наглашено, 
изузетно важно у времену када привреда и грађани осећају 
притиске услед глобалне кризе изазване пандемијом коро-
навируса. Стога ће се у наредном периоду наставити са ре-
довним непосредним контактима и састанцима представни-
ка Секретаријата и НСЗ, од највишег до оперативног нивоа, 
али и са теренским радом и заједничким обиласцима свих 
филијала НСЗ на територији покрајине. 

Душко Крнајац

ВОЈВОДИНА НАЈАВЉУЈЕ 
ЈАВНЕ ПОЗИВЕ ЗА ПОДРШКУ 

ЗАПОШЉАВАЊУ



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

 – незапослена лица која траже запослење 
– запослени који траже промену запослења 
– друга лица која траже запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се осо-
ба од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно 
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, 
која није засновала радни однос или на други начин остварила пра-
во на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи 
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се осо-
ба која је у радном односу или је на други начин остварила право 
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиден-
цији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у 
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима 
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
•  лица којима мирују права из радног односа – доказ/ 

решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошља-

вање обавља се лично, у организационим јединицама Националне 
службе, према месту пребивалишта, односно месту рада или прес-
танка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самоза-

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301 (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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